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རྗེ། བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། སྤྱིད་བ་ལྷ་སྫོན། ཥངཥ་རྒྱཥ་ལྷུན་གྲུབ།   
ཞུན་དག།   བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག། རྣམ་རྒྱལ་འཕྤྱིན་ལེགཥ། བཥོད་ནམཥ་རྫོ་རྗེ།  
འགྗེམཥ་ཨང་།   ༡༢༢  
བརྒྱུད་འཕྤྱིན་ཨང།   ༣༢༢༦༦༢  
པར་འཕྤྱིན་ཨང།   ༣༢༢༩༩༢  
གྫོག་འཕྤྱིན།  ddc@dzongkha.gov.bt 
ཡོངཥ་འབྗེལ།  www.dzongkha.gov.bt 

པར་སྐྲུན།   ཀུན་གཥལ་ལཥ་འཛིན། ཐིམ་ཕུག། 
 
བཀའ་དྤྱིན་དགའ་ཚོར། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། དེ་ཡང་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མ་

འདི་ལག་དེབ་དེ་གིཥ་ཁུངཥ་གཏུགཥ་དཔེ་དེབ་སྗེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད། 
  



II 
 

 
 
 

དཀར་ཆག། 
 
༡༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༢ པ། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་སྤྱིག་བཀོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡ 
༢༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༣ པ། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥ 
༣༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༤ པ། གཏན་འཇགཥ་ཞྤྱི་གཡོག་གི་གཡོག་བཙུགཥ། གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་བསྫོཥ། ་་་་་༦ 
༤༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༥ པ། ཁག་འབག་གཡོག་བཙུགཥ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨ 
༥༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༦ པ། སྤྱི་གཡོག་དང་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠ 
༦༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༩ པ། གཡོག་ཐོག་གི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣ 
༧༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༠ པ། ངལ་གཥོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨ 
༨༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༡ པ། དངུལ་ཕོགཥ། འཐུཥ་དང་ཁེ་ཕན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢ 
༩༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༢ པ། ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྫོང་ལམ་ལུགཥ། མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤ 
༡༠༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༣ པ། གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨ 
༡༡༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༤ པ། གནཥ་ཥོར། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༤ 
༡༢༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༥ པ། སབཥ་གཡོག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༩ 
༡༣༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༦ པ། འགྫོ་འགྲུལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༢ 
༡༤༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༢༠ པ། གཡོག་གྫོལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༥ 
༡༥༽ ངེཥ་ཚིག།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༢  
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༡༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༢ པ། ཞྤྱི་གཡོག༌གི༌སྤྱིག་བཀོད། 
༢.༡༽ རྒྱབ་ཁུངཥ། 
ལེའུ་ཚན་འདི་ནང་  སྤྱིག་བཀོད། གོ༌གནཥ༌ཀྤྱི༌སྗེ༌རྤྱིམ་དང་གནཥ༌རྤྱིམ།  ལཱ༌རྤྱིགཥ་གཙོ༌བོའྤྱི་སྗེ༌ཚན། ནང་གཥེཥ༌སྗེ༌ཚན། ཞྤྱི་གཡོག༌གི༌དབྗེ༌རྤྱིམ། 
གཡོག་གི་མདུན་ལམ། གོ༌གནཥ༌རྤྱིམ་པའྤྱི༌བཅད༌མཚམཥ་ཚུ་ཡོད། 
 
༢.༢༽ ཞྤྱི་གཡོག་སྤྱིག༌བཀོད། 
༢.༢.༡༽ དེ་ཡང་ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ་དང་། གོ་རྤྱིམ། སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་ཚུ་ཨིན། 
༢.༢.༣༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ། 
༢.༢.༣.༡༽  བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁཥ༌མཆོག། ༼༡༽ བཀོད་ཁྱབ། བཀོད་ཁྱབ་ཀྤྱི་དབང་ཁྱབ་འདི་ གཞུང་དང་གཞུང་མྤྱིན་ནང་ཡོད་པའྤྱི་གུ ར་ ལཱ་
འགན་ཡང་ གྫོཥ་ཐག་གཅད་ནི་དང་སྤྱིད་བྱུཥ་གཥར་རྫོམ་དང་བསྒྱུར་བཅོཥ། ཐབཥ་བྱུཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ནང་ཕུགཥ་མཐོང་གི་གནཥ་སབཥ་བརམ་ནི་དང་
བ་ལེན།  ལཥ་སྗེའྤྱི་འགན་ཁུར་ཡོངཥ་ཀྤྱི་རྒྱ་ཚད་བདེ་སྤྱིག་འབད་ནི་དང་།  ལཥ་ཁུངཥ་དང་ལཥ་སྗེའྤྱི་དམྤྱིགཥ་ཡུལ་དང་དམྤྱིགཥ་དོན་ཚུ་བཀོད་ཆོག། 
༼༢༽ མཁཥ༌མཆོག། མཁཥ་མཆོག་ག་ར་འཛིན་སྫོང་བཀོད་ཁྱབ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའྤྱི་གུར་ ལཥ་སྗེ་དང་ཡང་ན་  རྒྱལ་ཡོངཥ་ཀྤྱི་སྤྱིད་བྱུཥ་དང་
བ་རྤྱིམ་ཚུ་བཟྫོ་ནི་དང་བསྒྱུར་བཅོཥ། དེ་ལཥ་ཁྱད་པར་བཟྫོ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ཞྤྱིབ་འཚོལ། དབྗེ་དཔྱད། ཆེ་རྤྱིམ་མཁཥ་མཆོག་གི་འགན་ཁུར་འབག་དགོ། དེ་
གུར་ཁྱད་རྤྱིག་གི་གྫོཥ་སྟྫོན། ཐབཥ་བྱུཥ་མམ་འབྗེལ། ཁྱད་རྤྱིག་ལྗེ་བ་དང་ལཥ་རྤྱིམ། ལཥ་འགུལ་ཚུ་གི་འགོ་ཁྤྱིད་འབད་དགོ། 
༢.༢.༣.༢༽ ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་། ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་གི་ལཱ་འགན་ཡང་ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁཥ་མཆོག་གིཥ་ཐག་གཅད་མྤྱི་ཚུ་  ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་དང་  གཅིག་ཁར་སྤྱིད་བྱུཥ་དང་བ་རྤྱིམ་ཚུ་བཟྫོ་ནི་དང་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་ནི། རྒྱ་ཆེའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་བཏོན་ནིའྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ་དང་  གནད་དོན་ཚུ་ནང་
འགན་ཁག་འབག་ནི། ཁག་ཆེ་བའྤྱི་སྤྱིད་བྱུཥ་ཀྤྱི་གནད་དོན་དང་  གྫོཥ་ཐག་གཅད་ནིའྤྱི་ཕན་འདེབཥ་འབད་ནི། ཐབཥ་མཁཥ ་གནཥ་རྤྱིམ་གྤྱི་གནད་དོན་
ཐག་གཅད་ནི་ལུ་  དམྤྱིགཥ་གཏད་བསྗེད་ནི། ལ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྫོར་ལག་ལེན་དབྗེ་ཁག་ཚུ་ལུ་  ལཱ་གི་ལ་རྫོག་དང་ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་ཞྤྱིབ་འབད་ནི་ དེ་ལཥ་
སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་བ་ལེན་འགོ་འདྗེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ཨིན། 
༢.༢.༣.༣༽ ལ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྫོར་སྗེ་རྤྱིམ། དབྗེ་ཁག་འདི་གིཥ་བཀོད་ཁྱབ་དང་  ཁྱད་རྤྱིག་ཚུ་གིཥ་གྫོཥ་ཐག་བཅད་མྤྱི་ཚུ་  ིན་བསྟར་བཞྤྱིན་དུ་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ་པའྤྱི་ཁར་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ གྤྱི་འགན་ཁུར་ཕོག་མྤྱི་ཚུ་འབད་ནི་དང་  རང་ཥོའྤྱི་མངའ་འྫོག་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་ཞྤྱིབ་དང་སྤྱིག་
ཁྤྱིམཥ་གཟུང་ན་ིཨིན། 
༢.༢.༣.༤༽ ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ། མྤྱི་མང་དང་འབྗེལ་འཐབ། བརྒྱུད་འཕྤྱིན་ལག་ལེན། དག་རྤྱིམ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་ནི།  གྫོག་འཕྤྱིན་ཕྤྱི་ཥེལ། མཛུབ་
གནོན། གྫོག་རྤྱིག་ལག་ལེན། གནཥ་སྡུད་དང་སྙན་ཞུ་ག་སྤྱིག་འབད་དགོ། 
༢.༢.༤༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། ཞྤྱི་གཡོག་ནང་སྤྱིར་བཏང་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ཁག་༤ དང་ནང་གཥེཥ་ཀྤྱི་དབྗེ་བ་༢༡ ཡོད་མྤྱི་འདི་ཡང་། 

༢.༢.༤.༡༽ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁཥ་མཆོག །  གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་༣ ཡོད། 
༢.༢.༤.༢༽ ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་།   གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་༥ ཡོད། 
༢.༢.༤.༣༽ ལ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྫོར།   གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་༩ ཡོད། 
༢.༢.༤.༤༽ ལག་ལེན།     གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་༤ ཡོད། 
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༢.༢.༧༽  ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་སྗེ་རྤྱིམ་འདི་གིཥ་ཁྱད་འཛིན་༢ པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཚུན་ཚོད་ལྷྫོད་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ ༼ ༡༽ འཛིན་སྫོང་གོ་གནཥ་ཁྱད་

འཛིན་༡ པ་དང་བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་  ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་འགྫོ་ནི་དང་། ༼ ༢༽ མཁཥ་མཆོག་གོ་གནཥ་
ཁྱད་འཛིན་༡ པ་དང་མཁཥ་མཆོག་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་དང་འབྗེལ་བ་ཡོད་པའྤྱི་མཁཥ་མཆོག་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཚད་གཞྤྱི་ཚང་མྤྱི་ཅིག་
ལུ་གོ་སབཥ་འཐོབ། 

 
༢.༣༽ སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད། 
༢.༣.༡༽ སྤྱི་གཡོག་སྫོ་ཥོར་ལམ་སྟྫོན་གྤྱི་དོན་ལུ་སྤྱིག་བཀོད་ཁག་༥  ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ཡང་། ༼ ༢.༣.༡.༡༽ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁཥ་མཆོག་ལཱ་གཡོག།  
༼༢.༣.༡.༢༽ བདག་སྫོང་ལཱ་གཡོག། ༼༢.༣.༡.༣༽ དངུལ་རྤྱིཥ་ལཱ་གཡོག། ༼༢.༣.༡.༤༽ ཤེཥ་རྤྱིག་ལཱ་གཡོག། ༼༢.༣.༡.༥༽ ཁྱད་རྤྱིག་ལཱ་
གཡོག།  
༢.༣.༢༽ སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་ནང་ ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན། ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན་དང་ གོ་གནཥ་ཚུ་ཡོད། 

 

 
 

༢.༤༽ ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན་དང་ ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན། 
༼༢.༤.༡༽ ཞྤྱི་གཡོག་གི་གོ་གནཥ་ག་ར་ གནཥ་རྤྱིམ་བཞྤྱི་གི་ཐོག་ལཥ་དབྗེ་སྟྗེ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ཡང་། སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད།  ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན། 
ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ཚུ་ཨིན། ༼༢.༤.༢༽ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན་༡༩ དང་ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན་༩༣ ཡོད། 

 
༢.༥༽ གཡོག་གི་འགྗེལ་བཤད། 
༼༢.༥.༢༽ གཡོག་གི་འགྗེལ་བཤད་ནང་ལུ་འྫོག་གི་ཁ་གཥལ་ཚུ་ཚུད་དགོ། ༼༢.༥.༢.༡༽ ལཱ་གཡོག་ངོཥ་འཛིན། ༼ ༢.༥.༢.༢༽ ལཱ་གཡོག་གི་
དགོཥ་དོན། ལཱ་འགན་དང་  འགན་ཁུར། ༼ ༢.༥.༢.༣༽  ཉུང་མཐའྤྱི་ཤེཥ་ཚད་དང་མཥ་མྫོང་། ༼ ༢.༥.༢.༤༽  ལཱ་གཡོག་གི་ལཱ་ཁག་ཧྗེང་། 
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༼༢.༥.༢.༥༽  ལཱ་གི་རང་བཞྤྱིན། ཁྱབ་ཚད། ཕན་ཤུགཥ། ༼ ༢.༥.༢.༦༽  བཀོད་རྒྱ་དང་ལམ་སྟྫོན། ༼ ༢.༥.༢.༧༽  ལཱ་གི་འབྗེལ་བ། 
༼༢.༥.༢.༨༽ ལ་བཀོད་དང་འཛིན་སྫོང་གི་འགན་ཁུར། གལ་སྤྱིད་ཡོད་པ་ཅིན། ༼༢.༥.༢.༩༽ ལཱ་གཡོག་གནཥ་སྟངཥ།  
༼༢.༥.༤༽ གཡོག་གི་འགྗེལ་བཤད་ཁག་གིཥ་ཡོད་མྤྱི་ཡང་ ། ༼ ༢.༥.༤.༡༽ སྤྱིར་བཏང་འགྗེལ་བཤད།  (གནཥ་རྤྱིམ་ཅོག་འཐད་པའྤྱི་གཞྤྱི་རྗེན་
འགན་ཁུར།) ༼༢.༥.༤.༢༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་གྤྱི་འགྗེལ་བཤད། (རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་སྗེ་དང་བསྟུན་པའྤྱི་འགན་ཁུར།) 

 
༢.༦༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་དེབ། 
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་དེབ་ནང་ལུ་ གོ་གནཥ་དང་གནཥ་རྤྱིམ།  རྤྱིགཥ་བསྫོམཥ་དང་  རྤྱིགཥ་བསྫོམཥ་མྗེན་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཚུ་གི་རྤྱིམ་པ། ཉུང་མཐའ་ལུ་དགོ་
པའྤྱི་ཤེཥ་ཚད། ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན། སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད། རང་ཥོའྤྱི་ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན་ཚུ་ཚུད་ཡོད། མྤྱིང་དེབ་འདི་གཡོག་བཙུགཥ་དང་གནཥ་
ཥོར། སྫོང་བརར་དང་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་རྗེན་སྗེ་དགོཔ་ཨིན།  
 
༢.༧༽ ལཥ་ཚོགཥ་ཀྤྱི་སྤྱིག་བཀོད། 
ལཥ་སྗེ་གི་འགན་དབང་དང་ ལྫོགཥ་གྲུབ་ཚུ་བསར་ཞྤྱིབ་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་ལཥ་ཚོགཥ་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་འདི་ འགོ་འདྗེན་འཐབ་ཨིན། 
དེ་ལཥ་བརྗེན་ ལཥ་ཚོགཥ་སྤྱིག་བཀོད་གཥརཔ་བཟྫོ་ནི། ཆ་མྗེད་གཏང་ནི་དང་ དུཥ་མཐུན་བཟྫོ་ནི་ཚུ་ཨིན།  
 
༢.༨༽ ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་བཀོད་རྤྱིཥ་དང་གངཥ་འབོར། 
ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་དང་གཅིག་ཁར་ གྫོཥ་བསྟུན་འབད་དེ་ གནཥ་ཚད་ལག་ལེན་བ་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་བཀོད་རྤྱིཥ་དང་ 
གངཥ་འབོར་ཐག་གཅདཔ་ཨིན། 
 
༢.༩༽ གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེ། 
༼༢.༩.༢༽ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་འྫོཥ་འབབ་ལྡན་པའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ཚུ་  གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེའྤྱི་གཞྤྱི་བཀོད་ ༼ཟུར་དེབ་༢/ང་༽  པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  གཞྤྱི་འཛིན་
ལཥ་སྗེ་སྗེ་  ངོཥ་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། ༼༢.༩.༤༽ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱི་ལྷན་ཐབཥ་སྗེ་  གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེ་གི་འྫོག་ལུ་  བཙུགཥ་པའྤྱི་ལཱ་གཡོག་ཡང་། 
༼༢.༩.༤.༡༽ ལྫོགཥ་གྲུབ་ཡར་དག། རྤྱིམ་བྱུང་འཆར་གཞྤྱི། གཡོག་གི་མདུན་ལམ། མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞྤྱི། ༼ ༢.༩.༤.༢༽ ཞབཥ་
ཏོག་ཕུལ་ནིའྤྱི་ཚད་གཞྤྱི། ༼༢.༩.༤.༣༽ གནཥ་ཥོར་གྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ༼༢.༩.༤.༦༽ མཁཥ་མཆོག་རྒྱུན་སྫོང་། ༼༢.༩.༤.༨༽ 
ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཚད་གཞྤྱི། ༼༢.༩.༥༽ ལཥ་སྗེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ལཥ་སྗེ་ཚུ་གིཥ་གཞྤྱི་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། 

ལཱ་གཡོག། ཡངན་ཡན་ལག་སྗེ་ཚན། གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེ། 
རྒྱ་སྗེད་ལཱ་གཡོག། (ཥོ་ནམ་དང་སྫོ་ནོར།) ཥོ་ནམ་དང་ནགཥ་ཚལ་ལྷན་ཁག། 
རང་བཞྤྱིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྗེད་ལྗེ་བ༌དང༌རྒྱ༌སྗེད༌ཡིག༌ཚང༌། 
སྫོ་ནོར་སྨན་ཁང་། 
ནགཥ་ཚལ་ལཱ་གཡོག། 
ཤེཥ་ཡོན་རྒྱབ་སྫོར་ལཱ་གཡོག། ཤེཥ་རྤྱིག་ལྷན་ཁག། 
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སླྫོབ་གྲྭ། 
འྫོང་འབབ་ལཱ་གཡོག། དངུལ་རྤྱིཥ་ལྷན་ཁག། 
དངུལ་ལཥ། དངུལ་རྤྱིཥ་དང་འཆར་དངུལ་ལཱ་གཡོག། 
ནང་འཁོད་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ལཱ་གཡོག། 
རྒྱུ་དངོཥ་དང་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྫོང་ལཱ་གཡོག། (མཁོ་སྒྲུབ་རྐྱངམ་གཅིག) 
རྤྱིཥ་འཛིན༌ལཥ་རྫོགཥ། 
མྤྱི་མང་འཕྫོད་བསྟྗེན་ལཱ་གཡོག། གཥོ་བའྤྱི་ལྷན་ཁག། 
སྨན་ཁང་དང༌གཞྤྱི༌རྗེན༌སྨན་ཁང་། 
ཞྤྱི་བའྤྱི་ཐོ་བཀོད་དང་མྤྱི་རྤྱིཥ་ལཱ་གཡོག། ནང་སྤྱིད་དང་སྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག། 
སྒྱུ་རལ་དང་ལམ་སྫོལ་ལཱ་གཡོག།  
རྒྱུ་དངོཥ་དང་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྫོང་ལཱ་གཡོག། (མཁོ་སྒྲུབ་མྗེན་པའྤྱི་རྤྱིགཥ།) 
བདག་སྫོང་ལཱ་གཡོག། (སྤྱི་རུབ་ལཱ་གཡོག།) ནང་སྤྱིད་དང་སྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག། ཡངན་

འབྗེལ་ཡོད་ཁྫོམ་སྗེ། དྲུང་གཡོག། 
རྗེད་འྫོག་བདག་སྫོང་འགོ་དཔོན། 
བར་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྗེལ་འཕྲུལ་རྤྱིག་ལཱ་གཡོག། བར་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྗེལ་ལྷན་ཁག། 
བཟྫོ་རྤྱིག་ལཱ་གཡོག། ཞབཥ་ཏོག་ལྷན་ཁག། 
ཁྫོམ་སྗེ་འཆར་གཞྤྱིའྤྱི་ལཱ་གཡོག།  
ཁྫོམ་སྗེ་གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་ལཱ་གཡོག། 
ཐབཥ་རྤྱིག་རྒྱབ་སྫོར་ལཱ་གཡོག། 
འཆར་གཞྤྱིའྤྱི་ལཱ་གཡོག། རྒྱལ་ཡོངཥ་དགའ་སྤྱིད་དཔལ་འཛོམཥ་ལྷན་

ཚོགཥ། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འཛིན་སྫོང་དང་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡོག། (ལཱ་གཡོག༌འགོ༌དཔོན༌དང་ལཥ་མྤྱི་འགོ་དཔོན་
མ༌བརྤྱིཥ༌པར།) 

རྒྱལ༌གཞུང༌ཞྤྱི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགཥ།  

ཥ་ཆའྤྱི༌ལཱ༌གཡོག། རྒྱལ་ཡོངཥ་ཥ་ཆ་ལྷན་ཚོགཥ། 
ཥ་འཇལ་བཟྫོ་རྤྱིག་ལཱ་གཡོག། 
ཁྤྱིམཥ་དོན་ཁྱད༌རྤྱིག༌བརྤྱིཥ༌པའྤྱི༌ཁྤྱིམཥ་དོན་ལཱ༌གཡོག། རྒྱལ་ཡོངཥ་ཚོགཥ་འདུ་དང་ཚོགཥ་སྗེའྤྱི་
ལྷན༌ཁག༌ཡིག༌ཚང༌ནང༌(ཁྤྱིམཥ་བཟྫོའྤྱི་ལཱ་གཡོག།) ལཱ་འབད་མྤྱི་ཚུ། 

རྫོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་། 

མཐའ་འཁོར་ལཱ་གཡོག། རྒྱལ་ཡོངཥ་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགཥ། 
རྤྱིཥ༌དཔྱད༌ལཱ་གཡོག། རྒྱལ་ཡོངཥ་རྤྱིཥ༌དཔྱད༌ཡིག་ཚང་། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལཱ་གཡོག། (སད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་རྫོང་ཁ་འགོ་འདྗེན་པ།) རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགཥ། 
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༢༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༣ པ། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད། 
 
༣.༢༽ རྒྱབ་ཁུངཥ། 
༣.༢༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ཕག་ཞུ་བའྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ ཥེམཥ་ཁར་ངེཥ་དགོཔ་འདི་ བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་གིཥཔོ་འདི་ཨིན། བརྤྱི་མཐོང་གི་སབཥ་ལུ་
ཥེམཥ་ཁར་ངེཥ་དགོཔ་འདི་ཡང་། གཅིག་སྤྱིལ། དང་བདེན། སྙྤྱིང་སྟྫོབཥ། རང་དོན་བྫོཥ་བཏང་། ཐ་དམ་ཚིག། ཀུན་སླྫོང་བཟང་པོ། ཀུན་སྫོད་རྣམ་
དག། རྒྱལ་གཅེཥ་ཤ་ཞྗེན་ཅན། ཁྱད་འཕགཥ་ཅན་གྤྱི་སྫོ་ལཥ་ ར་བ་གསུམ་ལུ་ཕག་ཕྤྱིད་ཞུ་དགོ།  
 
༣.༣༽ ཀུན་སྫོད་རྣམ་གཞག་གི་སབཥ་ལུ་ ཀུན་སྫོད་བཟང་པོ་ཚུ་ དང་བང་འབད་དགོཔ་དང་ ངན་པ་སང་དགོཔ་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགཥ་༣/༡ ནང་ཡོད། 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ ཀུན་སྫོད་ཀྤྱི་གན་འཛིན་འདི་ལྷག་སྟྗེ་ ཧ་གོ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ འབྤྱི་ཤོག་ཨང་༣/༡ པ་བཀང་དགོཔ་
དང་། ཡིག་ཚང་གི་འགན་སྒྲུབ་ཚུ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ལུ་ དང་བདེན་དང་ཁཥ་བངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ ཁེ་ཕན་ལག་སྫོད་གཥལ་སྟྫོན་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ འབྤྱི་
ཤོག་༣/༢ འདི་བཀང་ནི་ཡོད། 
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༣༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༤ པ། གཏན་འཇགཥ་ཞྤྱི་གཡོག་གི་གཡོག་བཙུགཥ། གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་བསྫོཥ། 
 
༤.༤༽ གཡོག་བཙུགཥ་དབང་ཚད། 
༤.༤.༣༽ གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དབང་ཚད་གཤམ་གཥལ་ལར། 

 
 
 
 
༤.༥༽ གཡོག་བཙུགཥ་བ་རྤྱིམ། 
གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྤྱི་ལོ་བསྟར་གཡོག་བཙུགཥ་འཆར་གཞྤྱི།  ལཥ་གཡོགཔ་དགོཥ་མཁོའྤྱི་བཀོད་རྤྱིཥ་དང་  གངཥ་འབོར་ལུ་
གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ དབང་ཚད་སྫོད་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཥ་སྗེ་གིཥ་གཡོག་བཙུགཥ་འགོ་འདྗེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 
 
༤.༦༽ འྫོཥ་ཚད། 
༤.༦.༢༽ གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་ཅན་ཚུ་གཡོག་བཙུགཥ་དོན་ལུ་ ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་ཕུལ་ནི་དང་ ལ་སྫོར་དང་ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་ནང་གཡོག་བཙུགཥ་འདི་ ལཥ་
སྗེ་རང་ཥོ་ལུ་དབང་ཚད་ཡོད་རུང་ གཡོག་བཙུགཥ་སབཥ་ འྫོཥ་ཚད་བལ་དགོཔ་འདི་ཡང་། ༼༤.༦.༢.༡༽ འབྲུག་པའྤྱི་མྤྱི་ཁུངཥ། ༼༤.༦.༢.༢༽ 
ཉུང་མཐའྤྱི་ཤེཥ་ཚད། ༼༤.༦.༢.༣༽ སྗེཥ་ལོ་༡༨ དང་༤༠ ནང་འཁོད། ༼༤.༦.༢.༤༽ གཡོག་ཐོག་ལཥ་གཡོགཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་གི་
འཁྤྱི་འགན་མ་ཕོག་མྤྱི། 
 
༤.༧༽ ཁྱད་ཆོཥ་མ་ཚངམ།  
༤.༧.༢.༡༽ ེཥ་ཅན་གྤྱི་ེཥ་ཆད་ཕོག་མྤྱི་ཡང་ན་ ེཥ་ཅན་གྤྱི་ཞྤྱིབ་དཔྱད་འབད་བའྤྱི་བསང་། ༼༤.༧.༢.༢༽ ཞྤྱི་གཡོག་ལཥ་བཏོན་བཏང་བཏངམ། 
ཡང་ན་ ཐབཥ་མྗེད་དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱི། ༼༤.༧.༢.༣༽ ཞྤྱི་གཡོག་ལཥ་ཁཥ་བངཥ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱི། ༼༤.༧.༢.༤༽  གཥོ་བའྤྱི་ཁ་ཐུག་
ལཥ་ ལྫོགཥ་གྲུབ་མྗེདཔ་སྗེ་ངོཥ་འཛིན་འབད་མྤྱི། ༼༤ .༧.༢.༥༽ ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་ གནཥ་ཚུལ་བར་ལོག་དང་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ནང་ལུ་ གཡོ་ཐབཥ་ཀྤྱི་བ་
སྫོད། ༼༤.༧.༢.༦༽ ཡིག་ཆ་དང་ངོ་སྫོར་ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་ཕུལ་མྤྱི།  ༼༤ .༧.༢.༧༽ བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ངོ་སྫོར་ཡིག་ཆ་ཕུལ་མ་ཚུགཥ་མྤྱི། 
༼༤.༧.༢.༨༽ སྤྱིད་དང་འབྗེལ་བ་འཐབ་མྤྱི་དང་ དྫོད་གང་དུཥ་ཡུན་ལོ་ངོ་༡ མ་ཚང་མྤྱི། 
 
༤.༨༽ གཡོག་བཙུགཥ་བ་སྫོ།  
༤.༨.༡༽ ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ། ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༡། ༼༤.༨.༢༽ དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཡིག་ཆ། ༼༤.༨.༤༽ བསར་བསགཥ། ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༢། 
༼༤.༨.༣/༤.༨.༥༽ ཕྤྱི་ཥེལ། ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༣། ༼༤.༨.༥༽ གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ། ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༤། 
 

གོ་གནཥ་ཀྤྱི་དབྗེ་ཁག། དབང་ཚད། 

ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་སྗེ་རྤྱིམ། རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། 

ལ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྫོར་སྗེ་རྤྱིམ། ལཥ་སྗེ། 
ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ། ལཥ་སྗེ།  
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༤.༩༽ གདམ་འཐུའྤྱི་བ་སྫོ། 
༼༤.༩.༡.༡༽ དོ་འགན་ཅན་གྤྱི་གདམ་འཐུའྤྱི་བ་རྤྱིམ་ནང་ལུ་ འྫོག་གི་ལམ་ལུགཥ་བསྤྱིག་དགོ་པའྤྱི་ཁར་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ ལམ་ལུགཥ་དང་
ལྤྱིད་ཚད་ཚུ་ཐག་གཅད་ན་ིཨིན། ༼༡༽ འདྤྱི་བཀོད་ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཐོག་ལཥ་ དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་འབད་དགོཔ་ངེཥ་བརན་ཨིན། ༼༢༽ སླྫོབ་རྤྱིག། ཡང་
ན་ འབྗེལ་ཡོད་སྫོང་བརར་གྤྱི་ལྤྱིད་ཚད། ༼༣༽ འབྤྱི་རྒྱུགཥ། ཡང་ན་ ལག་ལེན་དངོཥ་བསྟར་ཆོཥ་རྒྱུགཥ།  
༼༤.༩.༡.༢༽ གདམ་འཐུའྤྱི་ཚོགཥ་ཆུང་།  མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ གདམ་འཐུའྤྱི་ཚོགཥ་ཆུང་ཉུང་མཐའ་  མྤྱི་ངོམ་ལྔ་གདམ་འཐུ་འབད་དགོ།  
གདམ་འཐུའྤྱི་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ ཁེ་ཕན་ལག་སྫོད་ གཥལ་སྟྫོན་འབད་དེ་ ༼འབྤྱི་ཤོག་༣/༢།༽ གོ་གནཥ་ལུ་དགོ་པའྤྱི་འྫོཥ་ཚད་དང་འཁྤྱིལ་ དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་
ལན་འགོ་འདྗེན་འཐབ་དགོ། ༼འབྤྱི་ཤོག་༤/༢།༽ གདམ་འཐུའྤྱི་སབཥ་བརྒྱ་དཔྱའྤྱི་ཚད་བཀག་འདི་༥༠  ལཥ་མ་ཉུངམ་ཅིག་དགོཔ་དང་ སྐུགཥ་མཐོ་
དམན་གིཥ་བཏོན་ཏེ་ སྐུགཥ་གཞན་གྤྱི་དཔྱ་སྙྫོམ་གྤྱི་སྐུགཥ་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྤྱི་གྲུབ་འབཥ་སྗེ་བཏོན་དགོ། 
 
༤.༡༠༽ གདམ་འཐུའྤྱི་ཤུལ་རྤྱིམ། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ གྲུབ་འབཥ་ཤོག་ལེབ་འདི་བསར་ཞྤྱིབ་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྤྱི་ཤུལ་ལུ་བདུན་ཕག་༢ ཀྤྱི་ནང་འཁོད་ གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་
མྤྱི་ལུ་གྲུབ་འབཥ་བར་ལན་འབད་དེ་ གཡོག་གནཥ་དང་བསྫོ་བཞག་གི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ བར་ལན་འབད་འྫོང་། གལ་སྤྱིད་
གྲུབ་འབཥ་ལུ་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་མྤྱི་རྗེ་ཡོད་ན་ ལཱ་དུཥ་ིན་གངཥ་༡༠ གྤྱི་ནང་འཁོད་ མཐོ་གཏུགཥ་ཞུ་ནིའྤྱི་གོ་སབཥ་འཐོབ། ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༥། 

 
༤.༡༡༽ བསྫོ་བཞག་བ་རྤྱིམ་དང་གཡོག་གནཥ། 
བ་རྤྱིམ་འགྲུབ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། ༼༤.༡༡.༡༽ གཟྗེངཥ་ཐོན་གོ་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་  གཡོག་གི་གདམ་ཁ་བྤྱིན་ནི། ༼༤.༡༡.༢༽ སྫོ་རཥ་བརག་དཔྱད། 
༼༤.༡༡.༥༽ གོ་གནཥ་དང་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་དངུལ་ཕོག ཥ་ཚད་གཞྤྱི་གཏན་འབེབཥ། ༼༤.༡༡.༦༽ མྤྱི་ངོམ་ཁ་གཥལ་ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་ ལཥ་ཕུལ་ནི། 
༼༤.༡༡.༨༽ ཞྤྱི་ལྷན་ལཥ་ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རགཥ་ཨང་སྫོད་ནི། ༼༤.༡༡.༡༠༽ གཡོག་བསྫོཥ་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་ནི། ཟུར་སྦྲགཥ་༤/༦། ༼༤.༡༡.༡༢༽ 
སྫོ་རཥ་བརག་དཔྱད་ཀྤྱི་སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་བ་དང་ མྤྱི་ངོམ་དེ་ར་གིཥ་གདམ་འཐུ་ཕྤྱིར་བཏོན་འབད་བ་ཅིན་ གོ་གནཥ་འདི་གཟྗེངཥ་ཐོན་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ ཤུལ་མའྤྱི་
མྤྱི་ངོམ་དེ་ལུ་སྫོད་འྫོང་། འབྤྱི་ཤོག་༢༤/༡། འབྤྱི་ཤོག་༣/༡། འབྤྱི་ཤོག་༤/༣། 
 
༤.༡༢༽ མཥ་ཚོད། 
མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་འདི་ལོ་ངོ་༡ ཨིནམ་དང་  དེའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་ལེགཥ་ེཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  གཏན་གཡོག་ནང་བཞག་ནི། ཡང་ན་ གནཥ་གྫོལ་
གཏང་ནི་འདི་  མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་འབད་དགོཔ་ཨིན། མཥ་ཚོད་སབཥ་  རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་ནང་  འྫོཥ་འབབ་ཡོད་
རུང་ཕྤྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྲུལ་སྫོད་དང་སྫོང་བརར། དེ་ལཥ་གནཥ་ཥོར་འགྫོ་མྤྱི་ཆོག། གལ་སྤྱིད་གཡོག་ཐོ ག་མྤྱི་ངོམ་ཅིག་ཧྗེ་མ་ལཥ་ མཥ་ཚོད་ནང་སྫོད་ཡོད་པ་
ཅིན་ མཥ་ཚོད་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་ནང་སྫོད་མྤྱི་དགོ། 
༤.༡༣༽  འདྤྱིཥ་སྫོང་། 
འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་གིཥ་ གོམཥ་འདྤྱིཥ་སླྫོབ་སྫོང་བྤྱིན་དགོཔ་དང་ལོ་ངོ་༡ གི་རྤྱིང་ལུ་ བསླབ་སྟྫོན་པ་ཅིག་གིཥ་སྟྫོན་དགོཔ་དང་ དེ་སབཥ་ལཥ་ཚོགཥ་ཀྤྱི་
ངོ་སྫོད། སྤྱིད་བྱུཥ་དང་འཆར་གཞྤྱིའྤྱི་ནང་གོམཥ་འདྤྱིཥ་བྤྱིན་ནི། གཡོག་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ངོ་སྫོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
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༤༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༥ པ། ཁག་འབག་བསྫོ་བཞག། 
 
༥.༡༽ རྒྱབ་ཁུངཥ། ༼༥.༡.༡༽ ཁག་འབག་གི་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ འཕལ་མགྫོགཥ་ཀྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་དགོཥ་མཁོ་དང་ དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཤེཥ་ཡོན་དང་ 
རྤྱིག་རལ་ཅན་གྤྱི་མྤྱི་ངོམ་མ་ཐོབ་པའྤྱི་སབཥ་ བསྫོ་བཞག་འབདཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ ༼༥.༡.༡.༡༽ དུཥ་བཀག་ལཥ་འགུལ། ༼༥.༡.༡.༢༽ དུཥ་ཐུང་
གི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་དགོཥ་མཁོ། ༼༥.༡.༡.༣༽ ཡུན་རྤྱིང་གི་གོ་གནཥ་ནང་ མྤྱི་གཥར་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དཀའ་ངལ། ༼༥.༡.༡.༤༽ གོ་གནཥ་གཥརཔ་འདི་ 
དགོཥ་མཁོ་ཡོད་མྗེད་ལ་རྫོག་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་གཥར་བཙུགཥ་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཁག་འབག་གི་གོ་གནཥ་འདི་ ཞྤྱི་ལྷན་
གྤྱིཥ་བསར་ཞྤྱིབ་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་གནང་གནངམ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། 
 
༥.༢༽ དབྗེ་ཁག། ཁག་འབག་ལཱ་གཡོག་གི་རྤྱིགཥ་དང་དེའྤྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ འྫོག་གི་སྫོམ་ནང་བཀོད་ཡོད། 
 དབྗེ་ཁག།⇒ 

ཚད་གཞྤྱི།⇓ 

གཏན་གཡོག་ཁག་
འབག། 

མམ་བསབཥ། དུཥ་བཀག་ལཥ་འགུལ་གཞྤྱིར་བཞག་ཁག་
འབག། 

དམྤྱིགཥ་བཥལ་ཁག་འབག། 

 ཆ་འཇོག་ཅན་གྤྱི་ལཥ་
གཡོག་གངཥ་འབོར། 

✓ ✓ − ✓ 

 དམྤྱིགཥ་བཥལ་ཤེཥ་
ཚད། 

✓ ✓ ✓  

 ཁྱད་རྤྱིག་མཁཥ་
མཆོག་གི་ཤེཥ་ཡོན། 

− − − ✓ 

 ཁག་འབག་འཐུཥ། ༣༠% − − − 
 དངུལ་ཕོགཥ་དང་ཁེ་

ཕན། 
ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྤྱི་གོ་
གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་
ལར། 

ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་
གནཥ་རྤྱིམ་ལར། 

ལཥ་འགུལ་ཕྫོགཥ་སྒྱུར་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་
ཐག་བཅད་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། 
ག་ཆ་དང་ཁེ་ཕན་གཞན། 

ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་རྒྱབ་སྫོན་ཕུལ་ཏེ་གཞུང་གིཥ་
ཆ་འཇོག་འགྲུབ་པའྤྱི་དམྤྱིགཥ་བཥལ་གྤྱི་
དངུལ་ཕོགཥ། 

 ཁག་འབག་གན་ཡིག། ✓ ✓ ✓ ✓ 

 གཡོག་བཙུགཥ་
གནཥ་སྟངཥ། 

 དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ། མའྤྱི་
ངལ་གཥོ་ནང་འགྫོ་ཡོད་པའྤྱི་སླྫོབ་
དཔོན་གྤྱི་ཚབ། 

  

 
༥.༣༽ དབང་ཚད།  ༼༥.༣.༡༽ ཁག་འབག་བསྫོ་བཞག་ཚུ་ ཞྤྱི་ལྷན་ལཥ་གནང་བ་ལེན་དགོཔ་ཨིན། གནང་བ་ལེན་མ་དགོ་པའྤྱི་རྤྱིགཥ་ཡང་། 
༼༥.༣.༡.༡༽ དུཥ་བཀག་ལཥ་འགུལ་གྤྱི་ལཱ་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི། ཡང་ན་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་དུ་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་ཥོའྤྱི་ལྷན་ཁག་
གི་བྫོན་པོ་ལཥ་ གནང་བ་ཞུ་སྟྗེ་བཙུགཥ་ཆོག། ༼༥.༣.༡.༢༽ ར་ཁྤྱིམཥ་ཅན་གྤྱི་གཙུག་སྗེ་ཚུ་ནང་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་གྤྱི་དགོཥ་མཁོ། ༼༥.༣.༡.༣༽ 
ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་འཛུལ་ཞུགཥ་གནཥ་རྤྱིམ་ནང་ ཞྤྱི་ལྷན་ལཥ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྤྱི་ཥ་སྟྫོང་ནང་ གཡོག་བཙུགཥ་འབད་ནི། འབྤྱི་ཤོག་༥/༡། 
༼༥.༣.༡.༤༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ཟླཝ་༦ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་ནང་འགྫོ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེའྤྱི་ཚབ་མ་སྗེ་བཙུགཥ་ཆོག། 
༼༥.༣.༡.༥༽ མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ནང་ འགྫོ་ཡོད་པའྤྱི་སླྫོབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཚབ་མ། ཟུར་དེབ་༥/ཁ། ཟུར་དེབ་༥/ཁ་༡།  
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༥.༤༽ འྫོཥ་ཚད།  གོ་གནཥ་འདི་ནང་ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་འདི་ལུ་  འྫོཥ་ཚད་ཚང་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། ༼༥.༤.༡༽ ཉུང་མཐའྤྱི་ཤེཥ་ཚད། 
༼༥.༤.༢༽ སྗེཥ་ལོ་༡༨ ལང་མྤྱི། ༼༥.༤.༣༽ གོ་གནཥ་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུ་མ་འབད་མྤྱི། 
 
༥.༥༽ ཁྱད་ཆོཥ་མ་ཚངམ།  གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཆོཥ་མ་ཚང་མྤྱི་ཡང་། ༼༥.༥.༡༽ རྒྱང་འབྗེལ་ཤེཥ་ཡོན་ཅན་དང་  དུཥ་ཡུན་ཡོངཥ་
རྫོགཥ་སྗེ་མྗེད་པའྤྱི་ སླྫོབ་རྤྱིག་ཤེཥ་ཡོན། ༼༥.༥.༢༽ ཞྤྱི་གཡོག་ལཥ་བཏོན་བཏང་བཏངམ། ཡང་ན་ ཐབཥ་མྗེད་དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱི། ༼༥.༥.༣༽ ེཥ་
ཅན་གྤྱི་ེཥ་ཆད་ཕོག་མྤྱི། ཡང་ན་ ེཥ་ཅན་གྤྱི་ཞྤྱིབ་དཔྱད་འབད་བའྤྱི་བསང་། ༼༥ .༥.༤༽ གཥོ་བའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ལྫོགཥ་གྲུབ་མྗེདཔ་སྗེ་ངོཥ་འཛིན་འབད་
མྤྱི། ༼༥ .༥.༥༽ ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་ གནཥ་ཚུལ་བར་ལོག་དང་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ནང་ལུ་ གཡོ་ཐབཥ་ཀྤྱི་བ་སྫོད། ༼༥.༥.༦༽ ཡིག་ཆ་དང་ངོ་སྫོར་ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་
ཕུལ་མྤྱི། ༼༥.༥.༧༽ ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ངོ་སྫོར་ཡིག་ཆ་ཕུལ་མ་ཚུགཥ་མྤྱི། ༼༥.༥.༨༽ སྤྱིད་ནང་འབྗེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་། དྫོད་གང་དུཥ་
ཡུན་ལོ་ངོ་༡ མ་ཚང་མྤྱི། 
 
༥.༦༽ སྤྱིར་བཏང་གན་ཚིག།  ཁག་འབག་ལཱ་གཡོགཔ་འདི། ༼༥.༦.༡༽ འགོ་ཐོག་དུཥ་ཡུན་མཐོ་ཤོཥ ་ལོ་ངོ་༣  གྤྱི་དོན་ལུ་བསྫོ་བཞག་འབད་འྫོང་། 
༼༥.༦.༢༽ སླྫོབ་སྟྫོན་ལཱ་གཡོགཔ་འདི་ སླྫོབ་རྤྱིག་གྤྱི་དུཥ་ཚོད་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། ༼༥.༦.༣༽ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་  ཀུན་སྫོད་ལུ་གནཥ་དགོ། 
༼༥.༦.༤༽ གན་ཚིག་ལུ་གནཥ་དགོ། ༼༥ .༦.༥༽ གནཥ་ཥོར་གྤྱི་འྫོཥ་འབབ་མྗེད། ༼༥ .༦.༦༽ མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་མྗེད། ༼༥ .༦.༧༽ ཕྤྱི་རྒྱལ་ལུ་
འགྲུལ་སྫོད་དང་སྫོང་བརར་གྤྱི་འྫོཥ་འབབ་མྗེད། ༼༥.༦.༨༽ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་འྫོཥ་འབབ་མྗེད། ༼༥.༦.༩༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་འྫོཥ་འབབ་
མྗེད། ༼༥.༦.༡༠༽ འཛིན་སྫོང་གི་གོ་གནཥ་ནང་མ་འཛུལ་མྤྱི། ༼༥.༦.༡༡༽ ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་འྫོཥ་འབབ་ཡོད། ༼༥.༦.༡༢༽ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་
དབྗེ་ཞྤྱིབ། 
 
༥.༧༽ གཡོག་བཙུགཥ། གདམ་འཐུ་དང་གཡོག་བསྫོཥ་ཀྤྱི་བ་རྤྱིམ། ༼༥.༧.༥༽ ཁག་འབག་གི་གཡོག་བཙུགཥ་འདི་ དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཡིག་ཆ་ལེན་ཏེ་ 
ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་ཐོག་ལཥ་ དུཥ་ཡུན་ཟླ་ངོ་༣ ནང་འབད་ཚར་དགོ།  ༼༥.༧.༦༽ གཡོག་བསྫོཥ་བ་རྤྱིམ་འདི་  ༼༥ .༧.༦.༡༽ མྤྱི་ངོམ་ཁ་
གཥལ་ཡོངཥ་འབྗེལ་ཐོག་ཕུལ་ནི། ༼༥.༧.༦.༢༽ གཡོག་བཙུགཥ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཐོག་  ཞྤྱི་ལྷན་ལཥ་ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རགཥ་ཨང་སྫོད་དེ་  ཆ་འཇོག་
འབད་འྫོང་། ༼༥.༧.༦.༤༽ སྫོ་རཥ་བརག་དཔྱད། ༼༥.༧.༦.༦༽ ཞྤྱི་གཡོག་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ལཥ་  གཡོག་བསྫོཥ་བཀའ་རྒྱ་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་
རྤྱིམ་ལུགཥ་ལཥ་བཏོན་དགོ། ༼༥.༧.༦.༧༽ འདི་དང་འབྗེལ་མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན་གྤྱིཥ་ ༼༡༽ སྗེར་གྤྱི་ཡིག་སྫོད་དང་  གཡོག་དེབ་ཁ་ཕྗེ་ནི། ༼༢༽ 
བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་འགན་ལེན། འབྤྱི་ཤོག་༣/༡། ༼༣༽ ཁཥ་བངཥ་དམ་བཅའྤྱི་འགན་ལེན ། འབྤྱི་ཤོག་༤/༣། ༼༥.༧.༦.༨༽ ཕྤྱི་མྤྱི་མཁཥ་
མཆོག་ཨིན་ཚེ་  ལཱ་གི་ཆོག་ཐམ། ༼༥.༧.༦.༩༽ མྤྱི་ངོམ་རང་གིཥ་གདམ་འཐུ་ཕྤྱིར་བཏོན་འབད་བ་ཅིན་  གོ་གནཥ་འདི་གཟྗེངཥ་ཐོན་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཤུལ་
མའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་དེ་ལུ་སྫོད་འྫོང་། 
 



10 
 

༥.༨༽ འདྤྱིཥ་སྫོང་།  ལཥ་གཡོགཔ་གཥརཔ་གི་འདྤྱིཥ་སྫོང་འདི་ཡང་། འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་གིཥ་བྤྱིན་དགོ། ཕྤྱི་མྤྱི་ལུ་ལམ་སྫོལ། སྔར་སྫོལ། གཞུང་གི་སྤྱིད་
བྱུཥ། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་ཚུ་གི་གོམཥ་འདྤྱིཥ་བྤྱིན་དགོ། ཁག་འབག་གདམ་འཐུ་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྗེལ་ཡོད་གཡོག་བཙུགཥ་དབང་འཛིན་
གྤྱིཥ་ གཥལ་བཤད་འབད་དེ་བཙུགཥ་དགོ། 
 
༥.༩༽ ཡར་ཥེང་དང་བསར་གཥོ།  ཁག་འབག་དུཥ་ཡུན་རྫོགཥ་ནིའྤྱི་ཟླ་ངོ་༣ གྤྱི་ཧྗེ་མ་ལཥ་  ཞྤྱི་ལྷན་ལཥ་གནང་བ་ལེན་ཐོག་  ལོ་༢ གི་རྤྱིང་ལུ་
བསར་གཥོ་འབད་བཏུབ་ནི་དང་  སླྫོབ་སྟྫོན་ལཥ་གཡོགཔ་ནང་འབདན་  སླྫོབ་རྤྱིག་ལོ་མཇུག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འབད་ཆོག། ཨིན་རུང་སྤྱིག་ལོའྤྱི་ལོ་ཚད་ལཥ་
བརལ་ཏེ་  བསར་གཥོ་འབད་མ་ཆོགཔ་དང་ གཏན་གཡོག་གི་ལོ་ཚད་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  དགོངཥ་ཞུ་འབད་དགོ། ཁག་འབག་དུཥ་ཡུན་ཡར་ཥེང་ཡང་། 
༼༡༽ ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་དང་བཥམ་ལན། ༼༢༽ ཥ་སྟྫོང་། ༼༣༽ སྤྱིག་འགལ་དང་སྫོན་མྗེད་ཀྤྱི་གཡོག་རབཥ།  
 
༥.༡༠༽ ཁག་འབག་ཆ་མྗེད།  ཁག་འབག་ཆ་མྗེད་འདི་ཡང་  དུཥ་ཡུན་མ་ཚང་བའྤྱི་ཟླཝ་༡ གི་སྔ་གོང་ལཥ་བར་སྐུལ་བྤྱིན་ཏེ་  ལཥ་སྗེ་ལུ་ཞབཥ་ཏོག་
དགོཔ་མྗེད་པ་ཅིན་ ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག། སླྫོབ་སྟྫོན་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ཟླཝ་༣ གྤྱི་སྔ་གོང་ལཥ་བར་སྐུལ་བྤྱིན་དགོ། 
 
༥.༡༡༽ བསྫོ་བཞག་གཞན། བསྫོ་བཞག་གཞན་ཡང་། ༼༥.༡༡.༡༽ གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་ཅན་ཚུ་  གནཥ་སབཥ་གཡོག་སྫོང་གི་དོན་ལུ་ དུཥ་ཡུན་
མཐོ་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༦ བྤྱིན་ནི། ༼༥.༡༡.༢༽ ཕྤྱིའྤྱི་གྫོགཥ་རམ་མ་དངུལ་ལུ་བརྗེན་པའྤྱི་དུཥ་བཀག་ལཥ་འགུལ་ ནང་  ལཥ་གཡོགཔ་བཙུགཥ་ནི། 
༼༥.༡༡.༣༽ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་། སྐུ་ཚབ་ཚོགཥ་སྗེ། དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་  གནང་བ་ཅན་གྤྱི་གོ་གནཥ་ཚུ་ནང་ལུ་ཥ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱི་  གཡོག་
བཙུགཥ་འབད་ནི། 
 
༥.༡༢༽ དངུལ་ཕོགཥ། ཁེ་ཕན་དང་ སྫོང་བརར། ༥.༡༢.༡༽ དངུལ་ཕོགཥ། ༼༥.༡༢.༡.༡༽ དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་ཚད་ འདི་འབྤྱི་ཤོག་༥/༢ པ་
དང་འཁྤྱིལ་ ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་སྫོད་དགོ། ༼༥.༡༢.༡.༢༽ ལོ་ངོ་༥ གི་ཤུལ་ལཥ་ ཁག་འབག་བསར་གཥོ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་ཥེང་
འབད་ཆོག། ༼༥.༡༢.༡.༣༽ གཏན་གཡོག་ཁག་འབག་ལུ་  ལོ་བསྟར་ཡར་ཥེང་ཡོད་རུང་  མམ་བསབཥ་ཁག་འབག་དང་  དམྤྱིགཥ་བཥལ་ཁག་
འབག་ལུ་འྫོཥ་འབབ་མྗེད། ༼༥.༡༢.༡.༤༽ དངུལ་ཕོགཥ་བསར་ཞྤྱིབ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་  ཁག་འབག་གི་དངུལ་ཕོགཥ་ཡང་  བསར་ཞྤྱིབ་འབད་ཆོག། 
༼༥.༡༢.༡.༥༽ ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་པའྤྱི་སབཥ་ཟླཝ་༡ གི་དངུལ་ཕོགཥ་ཧྤྱིལ་བུམ་ འཐོབ། ༼༥.༡༢.༡.༦༽ གནཥ་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འཐུཥ་གཞན། ིན་
འཐུཥ། འགྲུལ་འཐུཥ། སྫོད་འཐུཥ། ཁང་འཐུཥ། ཁྱད་འཐུཥ། དུཥ་ཐུང་སྫོང་འཐུཥ་ཚུ་ཡང་ འཐོབ། ༼༥.༡༢.༣-༤༽ ངལ་གཥོ།  དམྤྱིགཥ་
བཥལ་ངལ་གཥོ་དང་  སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ་མ་གཏོགཥ་  གཞན་ངལ་གཥོ་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། ངལ་གཥོ་གཞན་ཚུ་ཡང་། གྫོ་བུར་ངལ་གཥོ།  མ་ངན་
ངལ་གཥོ། ཕའྤྱི་ངལ་གཥོ། མའྤྱི་ངལ་གཥོ། ༼གཡོག་ནང་འཛུལ་ཏེ་ལོ་༡ མ་ལང ཥ་པ་ཅིན་ཟླཝ་༣ ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་བྤྱིན་ནི་མྗེད།༽ གཥོག་འཇོག་ངལ་
གཥོ། སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ། ༼ཟླཝ་༡ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ འྤྱི་སབཥ་ ཐོབ་ལམ་ཚུ་བྤྱིན་ཏེ་འགན་གྫོལ་གཏང་ཆོག།༽ ༼༥ .༡༢.༣.༥- 
༥.༡༢.༤.༢༽ ཐོབ་ལམ་གཞན།  ངལ་གཥོའྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ།  དཀའ་འཐུཥ།  ཁྱད་འཐུཥ།  སྤྱིག་གོའྤྱི་འཐུཥ། འྫོད་ཤུགཥ་ཀྤྱི་འཐུཥ། ཁང་གའྤྱི་
འཐུཥ། སྨན་བཅོཥ་མཐུན་རྐྱྗེན། དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ། འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ། ེན་བཅོལ་ལཥ་འཆར། རྒུད་འཐུཥ། དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར། 
གཡུཥ་ལོག་ཁེ་ཕན་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་རུང་ དེ་བསྟུན་གྤྱི་འྫོང་འབབ་ཁལ་དང་ ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་ཕབ་ཆ་ཚུ་ཡང་སྫོད་དགོ། ཟུར་དེབ་༥/ཀ།   
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 ༥༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༦ པ། སྤྱི་གཡོག་དང་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག། 
 

༦.༡༽ རྒྱབ་ཁུངཥ། 
༦.༡༽ གཞུང་ལུ་རྤྱིག་རལ་ཆ་ཤཥ་ཅན་དང་ རྤྱིག་རལ་དམའ་བའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་དགོཥ་མཁོ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ སྤྱི་གཡོག་དང་ གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག་བཙུགཥ་
རུང་ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་གངཥ་སུ་མྤྱི་བརྤྱི། ༼༦.༢ དང་ ༦.༣༽ སྤྱི་གཡོག་དང་ གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན་ ཞྤྱི་ལྷན་དང་བསྟུན་གྫོཥ་
འབད་དེ་བཙུགཥ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལཱ་འདི་ག་དེ་དག་དག་ཕྤྱིར་སྫོད་འབད་ནིའྤྱི་ཐབཥ་ལམ་བསྤྱིག་དགོ། ཟུར་དེབ་༦/ཀ། ༼སྤྱི་གཡོག་གི་གོ་གནཥ་དང་
གཡོག་གནཥ།༽ ཟུར་དེབ་༦/ཁ། ༼གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོག་གི་གོ་གནཥ་དང་གཡོག་གནཥ།༽ 
 
༦.༥༽ གཡོག་བཙུགཥ་དང་གདམ་འཐུའྤྱི་བ་རྤྱིམ།  
ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱི་གནང་བ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ གཥལ་བསགཥ་འབད་དེ་གདམ་འཐུའྤྱི་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་དྤྱིཥ་ལན་འབད་དེ་ གཟྗེངཥ་ཐོན་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་བཙུགཥ་དགོ། 
 
༦.༦༽ གཡོག་བསྫོཥ་ཀྤྱི་སྤྱིར་བཏང་ཁ་ཚིག། 
ཁ་ཚིག་དེ་ཡང་། ༼༦.༦.༡༽ འབྲུག་པའྤྱི་མྤྱི་ཁུངཥ། ༼༦.༦.༢༽ ལོ་ཚད་༡༨ དང་༥༠ གི་བར་ན་ཨིན་མྤྱི། ༼༦.༦.༣༽ གཟུགཥ་བདེ་ཁམཥ་
ཅན། ༼༦.༦.༤༽ སྫོ་རཥ་བརག་དཔྱད ་ཀྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ། ༼༦ .༦.༥༽ འགོ་ཐོག་གནཥ་ཡུན་མཐོ་ཤོཥ་ལོ་ངོ་༣། ༼༦.༦.༦༽ འབྤྱི་ཤོག་༦/༡ 
པའྤྱི་ནང་  མྤྱིང་རགཥ་བཀོད་དགོ། ༼༦ .༦.༧༽ ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད།  ༼༦ .༦.༨༽ གནཥ་ཥོར་གྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད།  ༼༦ .༦.༩༽ ལོ་གངཥ་༥༦  གི་
ཤུལ་ལཥ་བཙུགཥ་མྤྱི་ཆོག། ༼༦.༦.༡༠༽ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་  ཀུན་སྫོད་ཀྤྱིཥ་དབང་དགོ། ༼༦.༦.༡༡༽ སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་མཐོ་གཏུགཥ་
དབང་འཛིན་འདི་ཞྤྱི་ལྷན་ཨིན། ༼༦.༦.༡༢༽ སྤྱིག་འགལ་བྱུང་ན་  ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་འདུན་ཥར་གཏང་དགོ། ༼༦.༦.༡༣༽ བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་འདི་ལ་
རྫོག་འབད་དགོ། 
 
༦.༧༽ དངུལ་ཕོགཥ་དང་ཁེ་ཕན། 
དེ་ཡང་། ༼༦.༧.༡༽ དངུལ་ཕོགཥ།  ༼༦.༧.༡.༡ - ༦.༧.༡.༥༽  སྤྱི་གཡོགཔ་ལུ་ལོ་བསྟར་དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་ཥེང་ཡོད་རུང་  གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་
གཡོགཔ་ལུ་མྗེདཔ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡང་མྗེད། ཨིན་རུང་དཀའ་འཐུཥ་དང་  མཐོ་འཐུཥ། ཤི་རྐྱྗེན་གྤྱི་སབཥ་  དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་
ཐོབ་ལམ་ཡོད། ༼༦.༧.༢༽ ཐོབ་ལམ་གཞན། སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ཡང་། ༼༦.༧.༢.༡༽ ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
༼༦.༧.༢.༢༽ འགྲུལ་འཐུཥ་དང་ིན་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  ༼༦ .༧.༢.༣༽ གཡོག་ནང་འཛུལ་ཏེ་ལོ་༡ མ་ལང ཥ་པ་ཅིན་  སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་
ཟླཝ་༣ ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་བྤྱིན་ནི་མྗེད། ཨིན་རུང་ལོ་༡ ལངཥ་པ་ཅིན་ཟླཝ་༦ སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ༼༦.༧.༣ - ༦ .༧.༨༽ སྨན་བཅོཥ་
མཐུན་རྐྱྗེན། ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ། སྫོང་བརར། དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ། འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ། ཁྤྱིམཥ་བསྟུན་ཕབ་ཆ། ེན་བཅོལ་ལཥ་འཆར། དགོངཥ་
ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར། ༼༦.༧.༩༽ ཡུན་ཥེང་། གཡོག་བཙུགཥ་ལཥ་སྗེ་གིཥ་སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ་གི་ཡུན་ཥེང་འདི་འབྤྱི་ཤོག་༦/༢ པ་
བཀང་སྟྗེ་འབད་ནི་དང་ ཥེང་ཐེངཥ་རྗེ་ནང་ལོ་༢ རྗེ་འབད་ཆོག། ཨིན་རུང་སྤྱིག་འགལ་དང་  སྫོན་མྗེད་ཀྤྱི་གཡོག་རབཥ།  ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་གོ་གནཥ་
ཡར་ཥེང་ལམ་ལུགཥ་ལུ་ གནཥ་དགོཔ་མྗེད་རུང་སྤྱིག་ལོ་༥ ཕག་ཞུ་བའྤྱི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་གཡོགཔ་༡ པ་ནང་ཡར་ཥེང་འབད་ཆོག།  དེ་ཡང་ལཱ་ཤུལ་ལུ་གཞྤྱི་
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བཞག་དགོ། ༼༦.༧.༡༠༽ ལཱ་གཡོག་ཆ་མྗེད།  ༼༦.༧.༡༠.༡༽ ར་ཕན་འདི་གིཥ་ ལཱ་གཡོག་ཆ་མྗེད་གཏང་ནིའྤྱི་རྗེ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉུང་ཤོཥ་ཟླ་
ངོ་༡ གི་སྔ་གོང་ལཥ་  བར་ལན་འབད་དགོ། ༼༦.༧.༡༠.༢༽ བདག་སྫོང་གི་ེཥ་སྫོད་བྱུང་ཡོད་ན་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་དང་ བར་ལན་ག་ནི་ཡང་
མ་བྤྱིན་པར་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག། ༼༦.༧.༡༠.༣༽  ཕྤྱིར་སྫོད་འབད་དེ་དགོཥ་མཁོ་མྗེདཔ་ཐོན་པ་ཅིན་ ནམ་ར་འབད་རུང་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག། 
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༦༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༩ པ། གཡོག་ཐོག་གི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ། 
 

༩.༤༽ མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ་ལཥ་རྤྱིམ་གྤྱི་དབྗེ་ཁག། 
༼༩.༤.༢.༡ དང་ ༩ .༤.༢.༢༽ ཟླ་ངོ་༦ དང་དེའྤྱི་འྫོག་རྒྱུ་གི་སྫོང་བརར་འདི་  ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་སྗེ་བརྤྱི་ནི་དང་  དེ་ཡན་ཆད་འདི་  ཡུན་རྤྱིང་
སྫོང་བརར་སྗེ་བརྤྱི་དགོ།  ༼༩.༤.༣༽ ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་ཚུ་ཡང་། ༼ ༩.༤.༣.༡༽  ལག་ཁྱྗེར་དང་སླྫོབ་ཚད། ༼ ༩.༤.༣.༢༽  ཕན་ཚུན་སྫོང་
བརར། ༼ ༩.༤.༣.༣༽ མམ་སྦྲགཥ་དང་འདྤྱིཥ་སྫོང་། ༼ ༩.༤.༣.༤༽ ཤེཥ་ཡོན་ལ་སྫོར་/སྗེལ་ཁང་ལ་སྫོར། ༼ ༩.༤.༣.༥༽ ལ་རྫོག་ཡང་ན་
མཁོ་སྒྲུབ་ལ་སྫོར། ༼༩.༤.༣.༦༽ གྫོཥ་འཛོམཥ། ཡང་ན་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམཥ། ༼༩.༤.༣.༧༽ གྫོཥ་ཚོགཥ། མཁཥ་འཛོམཥ། གྫོཥ་གནཥ། 
ཡང་ན་ཞལ་འཛོམཥ་དང་། ༼ ༩.༤.༣.༨༽  ཕྤྱི་རྒྱལ་ལུ་གཞུང་འབྗེལ་གྤྱི་འགྫོ་འགྲུལ་གཞན་གང་རུང་། ༼༩.༤.༤༽  ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་ཚུ་ཡང་། 
༼༩.༤.༤.༡༽ མཁཥ་དབང་། ༼༩.༤.༤.༢༽ མཐུན་སྫོང་།  མཁཥ་མཆོག། ༼༩.༤.༤.༣༽ གཙུག་ལག་གོང་མའྤྱི་ཤེཥ་ཚད། གཙུག་ལག་
འྫོག་མའྤྱི་ཤེཥ་ཚད། ༼༩.༤.༤.༤༽ གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་/ལག་ཁྱྗེར་སྫོང་བརར། ༼ ༩.༤.༤.༥༽  ཕན་ཚུན་སྫོང་བརར། 
༼༩.༤.༤.༦༽ མམ་སྦྲགཥ་དང་འདྤྱིཥ་སྫོང་། 
 
༩.༦༽ ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར། 
ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་འདི། ༼༩.༦.༡.༡དང་ ༩ .༦.༡.༢༽ ལོ་ བསྟར་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ་གྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་  རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་
ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་གནང་ནི་དང་ འཆར་གཞྤྱི འྤྱི་ནང་མྗེད་མྤྱི་ཚུ་  གཙོ་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་གནང་བ་གནང་དགོ། ༼༩ .༦.༡.༣༽  ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་
ལམ་སྟྫོན་དང་འཁྤྱིལ་འབྤྱི་ཤོག་༩/༡ པ་བཀང་ཞྤྱིན་ན་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་ཟུར་དེབ་༩/ག་ པ་ནང་གི་དཔྱད་ཐོ་དང་འཁྤྱིལ་ བསར་ཞྤྱིབ་འབད་དེ་
ཚོགཥ་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོ། ༼༩.༦.༡.༤༽ ིནམ་༥ དང་འདི་ལཥ་ཉུང་མྤྱི་སྫོང་བརར་སབཥ་ལུ་འབྤྱི་ཤོག་༩/༡ པ་དང་འབྤྱི་ཤོག་༩/༣ པ་བཀང་མྤྱི་དགོ།  
 
༩.༦.༢༽ ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་གྤྱི་འྫོཥ་ཚད།  ༼༩.༦.༢.༡༽ གཏན་འཇགཥ་ཀྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་དང་ ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ལེན་ཆོག། 
༼༩.༦.༢.༢༽ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་ རྤྱིམ་དང་  ལཱ་དང་འབྗེལ་བ་ཡོདཔ་དགོ། ༼༩ .༦.༢.༣༽ མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་ཚང་དགོ་རུང་  ངེཥ་པར་ལྫོགཥ་
གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྤྱི་རྤྱིགཥ་དེ་མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་ནང་གཏང་དགོ། ༼༩ .༦.༢.༤༽  སྫོང་བརར་ལེན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་  བར་ཡུན་དགོཥ་མཁོ་ཚང་དགོ། 
༼༩.༦.༢.༥༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༦ དགོ།  
 
༩.༦.༣༽ ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་ཆ་མྗེད་དེ་ཡང་། ༼༩ .༦.༣.༡༽ སྫོང་བརར་གཞན་ལུ་གདམ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ།  ༼༩ .༦.༣.༢༽ སྫོང་བརར་མ་ཐོབ་
པའྤྱི་ཁག་འབག་རྤྱིགཥ། ༼༩ .༦.༣.༣༽ སྫོང་བརར་བར་ཡུན་ གྤྱི་དགོཥ་མཁོ་མ་ཚང་པ། ༼༩ .༦.༣.༤༽ སབཥ་གཡོག་ནང་ཨིན་པ།  ༼༩ .༦.༣.༥༽ 
དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་ནང་ཨིན་པ།  
 
༩.༦.༤༽  འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་བ་རྤྱིམ། ༼༩ .༦.༤.༡༽ འབྤྱི་ཤོག་༩/༢  པ་དང་འཁྤྱིལ་  ཡི་གུ་སྫོད་དེ་འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་བྤྱིན་དགོ། 
༼༩.༦.༤.༢༽ འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་འབྤྱི་ཤོག་༩/༣ པ་གུར་མྤྱིང་རགཥ་བཀོད་དགོ།  
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༩.༦.༥༽ སྫོང་བརར་འབད་བའྤྱི་སབཥ་དང་མཇུག་བསྡུའྤྱི་དགོཥ་མཁོ། ༼༩.༦.༥.༡༽ འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་གནཥ་དགོ། ༼༩.༦.༥.༢༽ 
སྫོང་བརར་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ འཛུལ་ཞུགཥ་ཡི་གུ་ འབྤྱི་ཤོག་༩/༤ པ། སྫོང་བརར་སྙན་ཞུའྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་༩/༥ པ། བཥམ་ལན་འབྤྱི་ཤོག་
༩/༦ པ་དང་ ལག་ཁྱྗེར་ཚུ་ཕུལ་དགོ། ༼༩.༦.༥.༣༽ སྗེ་ཚན། ལཥ་ཁུངཥ། ཡང་ན་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ལུ་ སྫོང་བརར་གྤྱི་གཥལ་ཞུ་ཅིག་ཕུལ་དགོ། 
 
༩.༧༽ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར།  
༩.༧.༡༽ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དབྗེ་ཁག་/ལམ་ལུགཥ། ༼༩.༧.༡.༡༽ དུཥ་ཡུན་ཧྤྱིལ་བུམ་གྤྱི་སླྫོབ་སྫོང་། ༼༩.༧.༡.༢༽ ས་བསྗེཥ་ལམ་ལུགཥ་
ཀྤྱི་སླྫོབ་སྫོང་། སླྫོབ་སྟྫོན་པ་ཚུ་ལུ་ ངོཥ་འཛིན་འབད་བའྤྱི་ལཥ་རྤྱིམ་ཚུ་ནང་ བྱཱར་དགུན་ངལ་གཥོའྤྱི་སབཥ་ཀྤྱི་སླྫོབ་སྫོང་། ༼༩.༧.༡.༣༽ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
འཁོད་ཀྤྱི་འཕྫོ་མཐུད་ཤེཥ་ཡོན་ཚུ་ཨིན། 
  
༩.༧.༢༽ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་གནང་སྫོད་དབང་འཛིན།  ཧྤྱིལ་བུམ་དང་ས་བསྗེཥ་ཀྤྱི་སྫོང་བརར་ཚུ་ རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་
ཆུང་གིཥ་དཔྱད་ཐོ་ཟུར་དེབ་༩/ག་ པ་དང་འཁྤྱིལ་གདམ་འཐུའྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་༩/༧ པ་འདི་ ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་ཕུལ་ཐོག་ གནང་བ་ལེན་དགོ་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
འཁོད་ཀྤྱི་འཕྫོ་མཐུད་ཤེཥ་ཡོན་སླྫོབ་རྤྱིམ་༡༠ པ་དང་༡༢ པ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་གནང་བ་གནང་ཆོགཔ་དང་ གདམ་
འཐུའྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་༩/༧ པ་འདི་ཕུལ་མྤྱི་དགོ།  
 
༩.༧.༣༽ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་འྫོཥ་ཚད། ༼༩.༧.༣.༡༽ འབྲུག་པའྤྱི་མྤྱི་ཁུངཥ་ཨིན་དགོ། ༼༩.༧.༣.༢༽ འབྗེལ་ཡོད་ཀྤྱི་སླྫོབ་སྫོང་འབད་དགོ། 
༼༩.༧.༣.༣༽ སྗེཥ་ལོ་༤༥ འྫོག་རྒྱུ་ཨིན་དགོ། ༼༩.༧.༣.༤༽ གཡོག་ཐོག་གི་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་འདི་ མཐོ་ཤོཥ་ཐེངཥ་༣ འབད་ཆོག། 
༼༩.༧.༣.༥༽ ཤེཥ་ཚད་ཅོག་གཅིགཔ་ནང་ སྫོང་བརར་ཐེངཥ་གཅིག་ལཥ་འབད་མྤྱི་ཆོག། ༼༩.༧.༣.༦༽ སྫོང་བརར་གྤྱི་བར་ཡུན་ཚང་དགོ། 
༼༩.༧.༣.༧༽ ཞྤྱི་གཡོག་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ལཥ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་མ་བརྤྱིཥ་པར་ སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་ནང་ཉུང་
མཐའ་ལོ་ངོ་༢ ཀྤྱི་རྤྱིང་ཕག་ཞུ་དགོ། ༼༩.༧.༣.༨༽ གཙོ་རྤྱིམ་བསྤྱིགཥ་ཡོད་མྤྱི་དང་བསྟུན་ གནད་ཁག་ཆེའྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ མཁཥ་མཆོག་
གི་ལཥ་རྤྱིམ་སང་ཆོག། ༼༩.༧.༣.༩༽ ཞྤྱི་གཡོག་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་མ་རྐྱབ་མྤྱི་དང་ ཁག་ཆེའྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་མྤྱིན་པའྤྱི་རྤྱིགཥ་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་༤ གི་རྤྱིང་ཕག་
ཞུ་དགོ། ༼༩.༧.༣.༡༠༽ གཙུག་ལག་མཐོ་རྤྱིམ་སླྫོབ་སྫོང་གི་དོན་ལུ་ གཙུག་ལག་འྫོག་མའྤྱི་ཤེཥ་ཚད་དགོ་པའྤྱི་གུར་ ཞྤྱི་གཡོག་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ནང་ལཥ་ 
གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་མྤྱི། ཡང་ན་ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་སྗེ་རྤྱིམ་ནང་ཨིན་མྤྱི་ཅིག་དགོ། ༼༩.༧.༣.༡༡༽ གཙུག་ལག་འྫོག་མའྤྱི་སླྫོབ་སྫོང་འདི་ གཡོག་དང་
འབྗེལ་བ་ཡོད་རུང་མྗེད་རུང་ དགོངཥ་ཞུ་འབད་མ་དགོ་པར་ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྤྱིལ་འགྫོ་ཆོག། 
  
༩.༧.༤༽  ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་ཆ་མྗེད། ༼ཀ༽ གཡོག་དང་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་དང་འབྗེལ་བ་མྗེདཔ། ༼ཁ༽ སྫོང་བརར་ཅིག་ནང་མྤྱི་ངོ་སྗེ་
བཏོན་ཚར་བའྤྱི་ཤུལ་ལུ་ འཕྫོ་གཅད་འབད་ཡོདཔ། ༼ག༽ ཧྗེ་མའྤྱི་སྫོང་བརར་ཅིག་འཕྫོ་གཅད་འབད་མྤྱི་འདི་ གཥོ་བའྤྱི་བཀོད་ཚོགཥ་ལཥ་གཥོ་བའྤྱི་
བདེ་ཁམཥ་ལག་ཁྱྗེར་མྗེད་པ། ༼ང༽ བར་ཡུན་གྤྱི་དགོཥ་མཁོ་མ་ཚང་པ། ༼ཅ༽ སབཥ་གཡོག་ནང་ཨིན་པ། ༼ཆ༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ། 
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སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ། ནད་གཡོག་ངལ་གཥོ་དང་ སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོའྤྱི་ནང་ཨིན་པ། ༼ཇ༽ ཁག་འབག་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཨིན་པ། ༼༽ སྫོ་རཥ་
བརག་དཔྱད་མྗེད་པ།  
 
༩.༧.༥༽ འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་བ་རྤྱིམ། འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་ཁ་བཀོད་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགཥ་ཏེ་འགན་ལེན་འབྤྱི་ཤོག་༩/༨ གུར་སྫོང་བརར་པ་དང་ 
འགན་ལེན་པའྤྱི་མྤྱིང་རགཥ་བཀོད་དེ་ འད་རྗེ་རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་སྗེ་དང་ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་ཕུལ་དགོ། གལ་སྤྱིད་འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་དགོཥ་མཁོ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་
འགྫོ་བ་ཅིན་ སླྫོབ་སྫོང་གི་དུཥ་ཡུན་ལཥ་ལོག་ལབ་སྗེ་ ཕར་འགང་སྗེ་བཞག་འྫོང་།  
 
༩.༧.༦༽ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་སབཥ་དང མཇུག་བསྡུའྤྱི་དགོཥ་མཁོ། ༼༩.༧.༦.༡༽ མྤྱིང་རགཥ་བཀོད་པའྤྱི་ཁཥ་ལེན་གུར་གནཥ་དགོ། 
༼༩.༧.༦.༢༽ གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ནང་མཇུག་བསྡུ་དགོ། ༼༩.༧.༦.༣༽ སྫོང་བརར་འདི་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་མྤྱི་ཆོག། ༼༩.༧.༦.༤༽ 
སླྫོབ་རྤྱིག་གྲུབ་འབཥ་འདི་ ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་གངཥ་སུ་སྗེ་བརྤྱི་དགོ། ༼༩.༧.༦.༥༽ ཥ་ཁོངཥ་ལ་སྫོར་གྤྱི་དོན་ལུ་ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་ སྔ་གོང་ལཥ་གནང་བ་
ཞུ་དགོ། ༼༩.༧.༦.༧༽ མཇུག་བསྡུ་སྟྗེ་ལོག་འྫོངཥམ་ད་ གནམ་གྲུའྤྱི་ཤོག་འཛིན་འདི་རྤྱིན་ཆུང་སྗེ་རྤྱིམ་ནང་བཏོག་དགོ། ༼༩.༧.༦.༧༽ སླྫོབ་སྫོང་
མཇུག་བསྡུ་བའྤྱི་དུཥ་ཚོད་ལཥ་ ིན་གངཥ་༢༡ གི་ནང་འཁོད་ ངོ་རྐྱང་སྗེ་ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། ༼༩.༧.༦.༨༽ སྙན་ཞུ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་
ཡིག་ཆ་ཕུལ་དགོཔ་ཡང་།  འཛུལ་ཞུགཥ་འབྤྱི་ཤོག་༩/༤ པ། སྙན་ཞུ་འབྤྱི་ཤོག་༩/༥ པ། བཥམ་ལན་འབྤྱི་ཤོག་༩/༦ པ། སླྫོབ་རྤྱིག་ལག་ཁྱྗེར་དང་
སྐུགཥ་ཤོག། ཞྤྱིབ་འཚོལ་རྫོམ་ཡིག་དང་ ཞྤྱིབ་འཚོལ་ཐོག་ཨིན་ན་ འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེ་ཥོར་འབད་བཏུབ་པའྤྱི་གནང་བའྤྱི་ཡི་གུ། 
༼༩.༧.༦.༩༽ ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མ་ཚར་ཚུན་ ངལ་གཥོ་ག་ཅི་ཡང་ལེན་མྤྱི་ཆོག། ༼༩.༧.༦.༡༠༽ ཡིག་ཚང་ནང་ལོག་འཛུལ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ ཕན་
འདེབཥ་འབད་ནི་གི་སྫོར་ལཥ་ གཥལ་ཞུ་ཅིག་འབད་དགོ། ༼༩.༧.༦.༡༡༽ སྫོང་བརར་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་དུཥ་མཚམཥ་ལུ་ལ་རྫོག་
འབད་དགོ། ༼༩.༧.༦.༡༢ དང་ ༩.༧.༦.༡༣༽ རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་སྫོང་བརར་པ་འདི་ དུཥ་རྒྱུན་ལ་རྫོག་འབད་དགོཔ་དང་མཇུག་བསྡུའྤྱི་ཤུལ་ལུ་ 
དུཥ་ཐོག་ལོག་ནི་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོཔ་དང་ བཀྲམ་བཙུགཥ་འཆར་གཞྤྱི་བརམ་དགོ།  
 
༩.༧.༧༽ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་ཁག་འགན། ༼༩.༧.༧.༡༽ སྫོང་བརར་གྤྱི་ཁག་འགན་འདི་མ་རྫོགཥ་ཚུན་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་འགྫོ་མྤྱི་
ཆོག། ༼༩.༧.༧.༢༽ ལཥ་སྗེ་ཕྤྱི་ནང་གི་གོ་གནཥ་ཅིག་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགཥ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་སྫོང་བརར་གྤྱི་དུཥ་ཡུན་དང་ མམ་པའྤྱི་ཉུང་མཐའྤྱི་
དུཥ་ཡུན་ཚང་དགོ། ༼༩.༧.༧.༣༽ གཡོག་ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ སྫོང་བརར་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་འདི་མཇུག་བསྡུ་དགོ། 
༼༩.༧.༧.༤༽ ཡུན་རྤྱིང་གི་སྫོང་བརར་མཇུག་བསྡུ་བའྤྱི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་དང་དངུལ་འབྗེལ་གྤྱི་ཁག་འགན་འབག་དགོ། ༼༩.༧.༧.༦༽ དངུལ་
འབྗེལ་གྤྱི་ཁག་འགན་ཕོག་ཚེ་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་གི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ིན་གངཥ་༩༠ གི་ནང་འཁོད་སྫོད་དགོ། ༼༩.༧.༧.༧ དང་ ༩.༧.༧.༨༽ 
སླྫོབ་སྫོང་དུཥ་ཡུན་སབཥ་ ར་བསྐྲད་བཏང་བ། ཐབཥ་མྗེད་དགོངཥ་ཞུ་འབད་བ། སླྫོབ་སྫོང་མཇུག་མ་བསྡུ་བ། སླྫོབ་སྫོང་མཐར་མ་འཁྱྫོལ་བ། ཕྤྱིར་བཏོན་
འབད་ཡོད་པ། འཕྫོ་གཅད་འབད་བ། གཡོག་ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་ཚེ་ དངུལ་འབྗེལ་གྤྱི་ཁག་འགན་འདི་བཀལ་དགོ། ༼༩.༧.༧.༩༽ ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་ན་
དངུལ་འབྗེལ་གྤྱི་ཁག་འགན་ ཆ་མྗེད་སྗེ་བཞགཔ་ཨིན། ༼༩.༧.༧.༡༠༽ ཁཥ་ལེན་ཡིག་ཆ་འདི་བང་སྟྫོར་ཤོར་བ། ཡང་ན་ མྗེདཔ་ཐལ་ཚེ་ེཥ་བ་ཚུ་
འབྲུག་གི་སྒྲུབ་བྗེད་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་༢༠༠༥ ཅན་མ་ནང་གི་གནཥ་སྟངཥ་དང་ འབྗེལ་བའྤྱི་སྒྲུབ་བྗེད་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་བཀལ་དགོ། ༼༩.༧.༧.༡༡༽ ཞྤྱི་
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གཡོགཔ་སྗེ་བརྤྱིཥ་ཏེ་ གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱི་སླྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་ལེན་ཡོད་ཚེ་ གཡོག་གྫོལ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་དང་ གཡོག་
ཐོག་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་ཁག་འགན་གིཥ་ཆ་ར་མཇུག་བསྡུ་དགོ། 
 
༩.༨༽ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་གདམ་འཐུའྤྱི་བ་རྤྱིམ།  
༩.༨.༡༽ སླྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་ ཁྱབ་བསགཥ་འབད་དགོ། ༼༩.༨.༢༽ འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེའྤྱི་ནང་འཁོད་ ཁྱབ་བསགཥ་འབད་དགོཔ་དང་ཞུ་ཡིག་
བཙུགཥ་མྤྱི་མྗེད་ན་  བསར་བསགཥ་འབད་དགོ། ༼༩ .༨.༣༽ གཥལ་བསགཥ་དང་ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་ཚེཥ་ཀྤྱི་བར་ན་ བདུན་ཕག་བཞྤྱི་བཞག་དགོ། 
༼༩.༨.༤༽ འབྤྱི་ཤོག་༩/༩ པ་དང་འཁྤྱིལ་ཕྤྱི་ཥེལ་འབད་དགོ། ༼༩ .༨.༥༽  ཕྤྱི་ཥེལ་གྤྱི་དོན་ལུ། སླྫོབ་རྤྱིག་སྐུགཥ་ཤོག། ཁྱད་ཡོན་ཐོ། གཥལ་
བསགཥ་དང་ ཕྤྱི་ཥེལ་ཚད་གཞྤྱི། ༼༩.༨.༦༽ གདམ་འཐུའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། འྫོཥ་ཚད་བདེན་དཔྱད། ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད། ཡིག་
ཆ་བསྡུ་སྤྱིག་འབད་དེ་བཙུགཥ་དགོ། ༼༩ .༨.༧༽  འྫོཥ་ཚད་ལུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ཕྤྱི་ཥེལ་རྐྱབ་དགོ། ༼༩ .༨.༨༽  སླྫོབ་རྤྱིག་སྐུགཥ་ཀྤྱི་བསྫོམཥ་རྤྱིཥ་དགོ། 
༼༩.༨.༩༽  ཥ་སྟྫོང་གི་དོན་ལུ་ཕྤྱི་ཥེལ་གིཥ་རྗེ་རྐྱབ་དགོ། ༼༩.༨.༡༠༽  འྫོཥ་ཚད་ལྡན་ན་མྤྱི་ངོམ་གཅིག་ལུ་ཡང་  དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་འགོ་འདྗེན་འཐབ་
དགོ། ༼༩ .༨.༡༡༽ ལཥ་སྗེ་གིཥ་ཕྤྱི་ཥེལ་སྒྲུབ་མྤྱི་ལུ་ བདུན་ཕག་༡ གི་སྔ་གོང་ལཥ་གཥལ་བསགཥ་འབད་དགོ། ༼༩ .༨.༡༢༽ ཕྤྱི་ཥེལ་དང་གདམ་
འཐུའྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་འདི་  ཞྤྱི་ལྷན་དང་ལཥ་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིཥ་ཀྤྱིཥ་  བཟྫོ་མྤྱི་འདི་ལུ་གཞྤྱི་བཞག་དགོ། ༼༩ .༨.༡༣༽  དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་འདི་འཐུཥ་མྤྱི་༥ 
གིཥ་འབད་དགོཔ་དང་  དབང་ཆ་འདི་ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་ཡོད། ༼༩ .༨.༡༤༽  དྤྱི་བཀོད་འཐུཥ་མྤྱི་ཚུ་གིཥ་  ཁེ་ཕན་ལག་སྫོད་གཥལ་སྟྫོན་འབད་དགོ། 
༼༩.༨.༡༥༽ དྤྱིཥ་ལན་ལཥ་རྫོགཥཔ་གིཥ་ཁ་བཀོད་བྤྱིན་དགོ། ༼༩.༨.༡༦༽ འབྤྱི་ཤོག་༩/༩ པ་དང་འཁྤྱིལ་ གདམ་འཐུའྤྱི་དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་འབད་དགོ། 
༼༩.༨.༡༧༽ གདམ་འཐུའྤྱི་འྫོཥ་འབབ་དོན་ལུ་ སྐུགཥ་བསྫོམཥ་བརྒྱ་ཆ་༥༠ འཐོབ་དགོ། ༼༩.༨.༡༨༽ དྤྱི་བཀོད་འཐུཥ་མྤྱི་ཚུ་གི་དཔྱ་སྙྫོམ་གྤྱི་སྐུགཥ་
འདི་  མཐའ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་སྗེ་བརྤྱི་དགོ། ༼༩ .༨.༡༩༽  གདམ་འཐུའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་འདི་  གདམ་འཐུའྤྱི་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་  ཆ་
འཇོག་གནང་དགོ། ༼༩.༨.༢༠༽ གྲུབ་འབཥ་འདི་ིན་གངཥ་༥ གི་ནང་འཁོད་ ཡོངཥ་འབྗེལ་འཆར་སྫོའྤྱི་ནང་གཥལ་སྟྫོན་འབད་དགོ། ༼༩.༨.༢༡༽ 
གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་གིཥ་  སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོའྤྱི་གྫོཥ་འཆར་འདི་  ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ཕུལ་དགོ། ༼༩ .༨.༢༢༽ ཆ་འཇོག་སྒྲུབ་མྤྱི་ལུ་ཞྤྱི་
ལྷན་གྤྱིཥ་ གནང་ཆའྤྱི་ཡི་གུ་གནང་དགོ། ༼༩.༨.༢༣༽ འགྫོ་སྫོད་སྔ་གོང་གི་ཁ་བཀོད་འདི་ མཇུག་བསྡུ་དགོ། 
 
༩.༩༽ ཐོབ་ལམ།  ༼༩.༩.༡༽ རྒྱལ་ཁབ་ཕྤྱི་ནང་གི་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ཡང་། ༼༩.༩.༡.༡༽ ིན་གངཥ་༣༠  ལཥ་ལྷག་ན་ འཚོ་
འཐུཥ་དང་ དེ་ལཥ་ཉུང་ན་ིན་འཐུཥ་སྫོད་ནི་དང་། དེ་ཡང་འགོ་ཐོག་ིན་གངཥ་༡༥ གི་ིན་འཐུཥ་ཧྤྱིལ་བུམ་དང་། དེའྤྱི་ལྷག་ལུཥ་ིན་གངཥ་ཚུ་ ིན་
འཐུཥ་ཕྗེད་སྗེ་སྫོད་དགོཔ་ཨིན། ༼༩.༩.༡.༢༽ འགོ་འདྗེན་པ་གིཥ་སྫོད་གནཥ། བཟའ་འཐུང་། ཟད་འགྫོ་གཞན་ཚུ་བྤྱིན་པ་ཅིན་ ིན་འཐུཥ། ཡང་ན་ 
འཚོ་འཐུཥ་ཐོབ་ལམ་མྗེདཔ་དང་། སྫོད་གནཥ་དང་བཟའ་འཐུང་གིཥ་ལཥ་གཅིག་  མ་བྤྱིན་པ་ཅིན་ིན་བསྟར་གྤྱི་ཐོབ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་༥༠ དང་སྫོད་གནཥ་
དང་ བཟའ་འཐུང་བྤྱིན་ཏེ་ཟད་འགྫོ་གཞན་ མ་བྤྱིན་པ་ཅིན་ིན་བསྟར་གྤྱི་ཐོབ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ཡོད། ༼༩.༩.༡.༣༽ འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་ིན་གངཥ་འདི་ 
སྫོང་བརར་ིན་གངཥ་ཀྤྱི་གངཥ་སུ་མྤྱི་བརྤྱི། ༼༩.༩.༡.༥༽  ིན་གངཥ་༣༠ ལཥ་ལྷག་ན་  ཁང་འཐུཥ་མ་གཏོགཥ་འཐུཥ་གཞན་མྤྱི་འཐོབ། 
༼༩.༩.༡.༦༽ འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་སབཥ་ བསྒུགཥ་སྫོད་དགོ་ན་ིན་འཐུཥ་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལཥ་མྤྱི་འཐོབ། ༼༩.༩.༡.༧༽ བ་ཐབཥ་མྗེད་པར་སྫོད་དགོ་རུང་ 
ིན་གངཥ་གིཥ་ལྷག་མྤྱི་འཐོབ། ༼༩.༩.༡.༨༽ སྒུག་ཡུན་ལུ་གྫོགཥ་རམ་པ་གིཥ་ིན་འཐུཥ་མ་སྫོད་ན་ གཞུང་ལཥ་ིན་འཐུཥ་འཐོབ།  
༼༩.༩.༡.༩༽ སྫོད་ཐམ་འཐུཥ། གཞུང་འབྗེལ་ལམ་ཡིག་འཐུཥ། གནམ་ཐང་གི ་ཁལ་ཚུ་  གྫོགཥ་རམ་པ་གིཥ་མ་སྫོད་ན་  འབྫོར་འཛིན་དང་བསྟུན་
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སྫོད་དགོ། ༼༩.༩.༡.༡༠༽ གཥོ་བའྤྱི་ེན་བཅོལ་གྤྱིཥ་ཁྱབ་དགོཔ་དང་ གལ་སྤྱིད་གྫོ་བུར ་སྨན་བཅོཥ་ཚུ་མ་ཁྱབ་ན་  འབྫོར་འཛིན་དང་བསྟུན་གཥོ་བའྤྱི་
ལྷན་ཁག་གིཥ་སྫོད་དགོ། ༼༩.༩.༡.༡༡༽ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་ འདི་ིན་གངཥ་༣༠ ཡང་ན་དེའྤྱི་འྫོག་རྒྱུ་ཚུ་ ིན་འཐུཥ་༢༠༠༠ 
རྗེ་འཐོབ་ནི་དང་ ིན་གངཥ་༣༠ ལྷག་ན་ ཟླ་རྤྱིམ་འཚོ་འཐུཥ་༨༠༠༠ དང་གཡོག་གནཥ་ཀྤྱི་ཥ་ཁོངཥ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་བརྒྱ་ཆ་༥༠ འཐོབ། དམྤྱིགཥ་
བཥལ་སྫོང་བརར་ཨིན་པ་ཅིན་སྤྱིག་གོ། ཡང་ན་ དེའྤྱི་འཐུཥ་འཐོབ།  
 
༼༩.༩.༢༽ རྒྱལ་ཁབ་ཕྤྱི་ནང་གི་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡང་།  ཡུན་ཐུང་སྫོང་བརར་ཅོག་འཐདཔ་སྗེ་ཡོདཔ་དང་  གཤམ་འཁོད་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་
ཐེབཥ་ཨིན། ༼༩ .༩.༢.༥༽ འཚོ་འཐུཥ་འདི་སླྫོབ་ཕྗེད་སྙན་ཞུ་གུ ར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་  ལོ་རྗེ་ནང་ཚར་གིཥ་སྗེ་སྫོད་དགོཔ་དང་། ༼ ༩.༩.༢.༡༠༽ 
དངུལ་ཥོར་ཚད་གཞྤྱིའྤྱི་ཁྱད་པར་བརྤྱིཥ་ཏེ་ དངུལ་སྫོད་ལེན་གྤྱི་ཟད་འགྫོ་ཚུ་ གྫོགཥ་རམ་བྤྱིན་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་འབག་དགོ།   



18 

 

༧༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༠ པ། ངལ་གཥོ། 
 

༡༠.༣༽ ངལ་གཥོའྤྱི་དབྗེ་བ་ཡང་། ༼༡༠.༣.༡.༡༽ གྫོ་བུར་ངལ་གཥོ། འབྤྱི་ཤོག་༡༠/༡། ༼༡༠.༣.༡.༢༽ གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ། ཟུར་སྦྲགཥ་
༡༠/༡། ༼༡༠.༣.༡.༣༽ མ་ངན་ངལ་གཥོ། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༢། ༼༡༠.༣.༡.༤༽ མའྤྱི་ངལ་གཥོ། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༣། ༼༡༠.༣.༡.༥༽ ཕའྤྱི་
ངལ་གཥོ། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༤། ༼༡༠.༣.༡.༦༽ སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༥། ༼༡༠.༣.༡.༧༽ ནད་གཡོག་ངལ་གཥོ། ཟུར་སྦྲགཥ་
༡༠/༦། ༼༡༠.༣.༡.༨༽ སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༧། ༼༡༠.༣.༡.༩༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༨། 
༼༡༠.༣.༡.༡༠༽ ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོ། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༠/༩ པ་གནཥ་ཥོར། ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར། དགོངཥ་ཞུའྤྱི་སྔ་གོང་གི་ཟླ་ངོ་གཅིག། འབྤྱི་ཤོག་༡༠/༡། 
 
༡༠.༤༽ གྫོ་བུར་ངལ་གཥོ། 
གཟུགཥ་ཁམཥ་མ་བདེཝ་དང་སྗེར་དོན་གལ་ཅན་གྤྱི་རྤྱིགཥ་ལུ་ལེན་ཆོགཔ་དང་ དེ་ཡང་ིན་ཕྗེད་ལཥ་ལོ་གཅིག་ནང་ིན་གངཥ་༡༠ ཚུན་ལེན་ཆོགཔ་ཨིན།  
 
༡༠.༥༽ གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོ། 
དེ་ཡང་ཟླཝ་རྗེ་རྫོགཥཔ་ད་ ིན་གངཥ་༢.༥ བརྤྱིཥ་ཏེ་  མཐོ་ཤོཥ་ིན་གངཥ་༩༠ ཚུན་  གཥོག་འཇོག་འབད་ཆོགཔ་དང་ ཟླཝ་གཅིག་ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་
སྫོང་བརར་ལེན་པ་ཅིན་ ངལ་གཥོ་མྤྱི་འཐོབ། སླྫོབ་སྟྫོན་པ་ཚུ་གཥོག་འཇོག་གི་ངལ་གཥོ་མྤྱི་འཐོབ། 
 
༡༠.༦༽ མ༌ངན༌ངལ༌གཥོ། བཟའ༌ཚང༌གི་འཐུཥ་མྤྱི། ཕམ། སྤུན་ཆ་དང་ཟླ་གྫོགཥ་ཀྤྱི་ཕམ་གང་རུང་  ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང༌བའྤྱི༌སབཥ༌རྐྱྗེན་ངན་གྤྱི་ིནམ་ལཥ་ 
བདུན་ཕག་ངལ་གཥོ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གཥོ་བརྤྱིཥ་ཏེ་ིན༌གངཥ༌༢༡ འཐོབ།  
 
༡༠.༧༽ སྗེ་ མའྤྱི༌ངལ༌གཥོ།  ཨ་ལུ་རང་གིཥ་སྗེ་མྤྱི་དང་  བུ་ཚབ་ལེན་མྤྱི་གིཥ་ལུ་ཟླ་ངོ་༦  གི་སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། མངལ་ཤོར་བྱུང་ན་
ཟླཝ་༡ གི་སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་འཐོབ། ཟླ་ངོ་༣ གི་ནང་འཁོད་ཨ་ལུ་ལུ་ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་ན་ མ་ངན་ངལ་གཥོ་དང་ སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ག་མཐོ་མྤྱི་ལེན་ཆོགཔ་དང་། 
ཟླཝ་༣ གྤྱི་རྒྱབ་ལཥ་  ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་ན་མ་ངན་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་རུང་  མ་ངན་ངལ་གཥོ་རྫོགཥཔ་ཅིག་ལཱ་གཡོག་འཕྫོ་མཐུད་དགོ། ལཱ་གཡོག་ལུ་
གནོད་པ་མྗེད་ན་ཨ་ལུ་ཟླ་ངོ་༢༤ ཚུན་ ཨོམ་བྤྱིན་ནི་ལུ་ཆུ་ཚོད་༡༢ ལཥ་༢ ཚུན་ངལ་གཥོ་བྤྱིན་ཆོག། སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་འདི་སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་གངཥ་
སུ་བརྤྱི་དགོཔ་དང་ གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་ཕོགཥ། དཀའ་འཐུཥ། མཐོ་འཐུཥ། ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ་ཚུ་ཡང་འཐོབ།  སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ་དང་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་
ངལ་གཥོའྤྱི་སབཥ་  ཨ་ལུ་སྗེ་བ་ཅིན་སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད་རུང་  འཛུལ་ཞུགཥ་སབཥ་ཨ་ལུ་འདི་ཟླ་ངོ་༦  མ་ལངཥ་པ་ཅིན་ངལ་གཥོ་ལྷག་
ལུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། མཥ་ཚོད་པ་ལུ་ཡང་སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ལཥ་གཡོགཔ་གཥརཔ་ཚུ་ ཨ་ལུ་སྗེ་བའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་བརྤྱིཥ་ཏེ་ སྗེ་
མའྤྱི་ངལ་གཥོ་ལྷག་ལུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 
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༡༠.༨༽ ཕའྤྱི་ངལ་གཥོ། 
རང་གི་ཨ་ལུ་དང་བུ་ཚབ་ལུ་ཡང་  ཕའྤྱི་ངལ་གཥོ་ལཱ་དུཥ་ཀྤྱི་ིན་གངཥ་༡༠  གྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད།  ཟླ་ངོ་༦  གི་ནང་འཁོད་ཨའྤྱི་ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་ན་དམྤྱིགཥ་
བཥལ་ཕའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་རུང་ སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ། དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་སབཥ་ཐོབ་ལམ་མྗེད། 
 
༡༠.༩༽ སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ། 
ནད་གཞྤྱི། ཡང་ན་ གནོད་རྐྱྗེན་ལཥ་བརྗེན་སྤྱིག་གཡོག་བརྒྱུག་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་  གཥོ་བའྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་  སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ་འཐོབ། 
དེ་ཡང་ཟླཝ་༡ ཚུན་གཥོ་བའྤྱི་དྲུང་འཚོའྤྱི་གནང་བ་གིཥ་བཏུབ་རུང་ཟླ་ངོ་༡ ལཥ་ལྷག་མྤྱི་དང་ དོ་རུང་ཟླཝ་གཞན་ཅིག་ལེན་དགོ་པ་ཅིན་སྨན་བཅོཥ་བཀོད་
ཚོགཥ་ལཥ་གནང་བ་དགོ། ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ མཐོ་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༣༦  གི་སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་དང་། དེ་ལཥ་ལྷག་ཥོང་པ་ཅིན་ ཞྤྱི་
གཡོགཔ་འདི་སྤྱིག་ལོ་མ་ཚང་བའྤྱི་སྔ་གོང་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལམ་ལུགཥ་ཀྤྱི་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་དང་བཅཥ་ དགོངཥ་ཞུ་འབད་དགོ། དེ་ཡང་སྨན་བཅོཥ་ངལ་
གཥོ་འདི་ིན་གངཥ་༣༠ ལེན་ཆོགཔ་དང་ མཐོ་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༣༦ གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོའྤྱི་ནང་སྫོད་མྤྱི་ལུ་ དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་རུང་ངལ་
གཥོ་ཟླ་ངོ་༡ ལཥ་ལྷག་པ་ཅིན་ ཁྱད་རྤྱིག་ལཱ་གཡོག་གི་འཐུཥ་ མཚམཥ་འཇོག་སྗེ་བཞག་དགོ། ཟླ་ངོ་༣ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་སྨན་བཅོཥཔ་ལུ་ གཥོ་བའྤྱི་བདེ་
ཁམཥ་ལག་ཁྱྗེར་ཡོད་ན་ སྤྱིག་གཡོག་ནང་བཙུགཥ་ཆོག། སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ་ཟླ་ངོ་༣ ལཥ་ལྷག་པ་ཅིན་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་གནང་བ་གནང་
དགོཔ་དང་ ཟླ་ངོ་༣ ཚུན་གྤྱི་སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ་འདི་ སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་གངཥ་སུ་བརྤྱི་དགོ། 
 
༡༠.༡༠༽ ནད་གཡོག་ངལ་གཥོ། ནད་གཡོག་གི་ངལ་གཥོ་འདི་ཟླཝ་༡ གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའྤྱི་ཁར་ དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡང་ཡོད།   
 
༡༠.༡༡༽ སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ། 
ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱི་གནང་བ་དང་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ་ཡང་། ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་བརྤྱི་དགོཔ་དང་ སྗེཥ་ལོ༌༤༥ མ་ལངཥ་ཚུན་ཐེངཥ་གསུམ་
ཚུན་འཐོབ། ལུང་ཕྫོགཥ་(SAARC) རྒྱལ་ཁབ་ནང་སླྫོབ་སྫོང་དུཥ་ཡུན་ཡོངཥ་རྫོགཥ་ལུ་ དངུལ་ཕོགཥ་ཧྤྱིལ་བུམ་ཐོབ་རུང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་ལོ་ངོ་
༡ ཧྤྱིལ་བུམ་དང་ལྷག་ལུཥ་བརྒྱ་ཆ་༥༠ གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། སླྫོབ་དུཥ་སབཥ་  ཁང་འཐུཥ་མ་གཏོགཥ་འཐུཥ་གཞན་མྤྱི་འཐོབ། སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོའྤྱི་
དུཥ་ཡུན་འདི་ སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་གངཥ་སུ་བརྤྱི་དགོ། ཟུར་དེབ་༡༣/ཀ་པ་ལར་ལོ་ངོ་༢ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་དུཥ་ཡུན་འདི་ སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་གངཥ་སུ་
བརྤྱིཥ་རུང་ གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱི་སླྫོབ་སྫོང་གི་ངལ་གཥོ་འདི་བརྤྱི་མྤྱི་ཆོག། ས་བསྗེཥ་ལམ་ལུགཥ་ཀྤྱི་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དོན་ལུ་ཟླ་ངོ་༡༨  ཚུན་
འཐོབ། འཕྫོ་མཐུད་ཤེཥ་ཡོན་གྤྱི་སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ་ཡང་། ལོ་ཕྗེད་ཆོཥ་རྒྱུགཥ། མྫོ་བཏབ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ། མཐའ་མཇུག་ཆོཥ་རྒྱུགཥ། དངོཥ་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོཥ་
རྒྱུགཥ་ཚུའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་རུང་ ིན་འཐུཥ་དང་འཚོ་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད། སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོའྤྱི་སབཥ་ ལཱ་གཡོག་སྲུང་བཞག་འབད་
ཡོདཔ་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ་རུང་ གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་ཀྤྱི་སབཥ་ གོ་གནཥ་འདི་སྲུང་བཞག་འབད་མྤྱི་ཆོག།  
 
༡༠.༡༢༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ། 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་མཐོ་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༢༤ ཚུན་འཐོབ། དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་ིནམ་དང་པ་དང་ མཇུག་གི་ིནམ་འདི་ལུ་གཞུང་
གི་ངལ་གཥོ་ཕོག་རུང་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་ིན་གངཥ་སྗེ་བརྤྱི་དགོ། ༼༡༠.༡༢.༣༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་འྫོཥ་ཚད་ཡང་། ༼ཀ༽ མཥ་ཚོད་
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དུཥ་ཡུན་ལུ་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད། ༼ཁ ༽  མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་བརྤྱིཥ་ཏེ་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་༥ སྤྱིག་གཡོག་བརྒྱུགཥ་པ་ཅིན་ཟླ་ངོ་༣ 
ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་འཐོབ། ༼ག༽ སྤྱིག་གཡོག་གི་གནཥ་ཚིག་ཚུ་གྲུབ་ཚར་བ་ཅིན་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་གྤྱི་ངལ་གཥོ་འཐོབ། ༼ང་༽ བདག་
སྫོང་གི་ེཥ་ཆད་མ་ཕོག་ན་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ༼༡༠.༡༢.༤༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་ལེན་ཡོད་ན་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་སབཥ་ 
སྤྱིག་གཡོག་གི་ལོ་གངཥ་ལཥ་ཕབ་དགོ། ༼༡༠.༡༢.༥༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་འདི་ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་དང་སྫོང་བརར་བ་ལེན་གྤྱི་དོན་ལུ་ སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མ་
སྗེ་བརྤྱི་མྤྱི་ཆོག། ༼༡༠.༡༢.༧༽ དམྤྱིཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་ནང་མ་འགྫོ་བར་བཙུགཥ་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་འདི་ སྤྱིག་གཡོག་ནང་ལུ་འཛུལཝ་ད་ཆ་བཞག་
དགོ། ༼༡༠.༡༢.༨༽ ཟླ་ངོ་༡༢ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་སབཥ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་འགྫོ་བ་ཅིན་ གཞུང་ཁྱྤྱིམ་ལོག་སྫོད་དགོ། ༼༡༠.༡༢.༩༽ འགན་ལེན་གྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་
༡༠/༢ པ་འདི་བཀང་མྤྱི་གུར་ མྤྱིང་རགཥ་བཀོད་དགོ། ༼༡༠.༡༢.༡༠༽ འགན་ལེན་ཡི་གུ་དང་མ་འཁྤྱིལ་བ་ཅིན་ བདག་སྫོང་ཆེ་རྤྱིམ་བ་ལེན་གྤྱི་འཁྤྱི་བ་ཕོག། 
༼༡༠.༡༢.༡༡༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་བྤྱིན་ཆོག་པའྤྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་།  བཟའ་ཚང་དང་སྗེར་གྤྱི་དཀའ་ངལ། ཁྱད་རྤྱིག་གོང་འཕེལ་དང་ ངལ་ཥངཥ་ཀྤྱི་
དོན་ལུ་བྤྱིན་ཆོག། ༼༡༠.༡༢.༡༢༽ ཞྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་འགལ་གྤྱི་ལཱ་དང་གྫོཥ་སྟྫོན་གྤྱི་དོན་ལུ་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥའོྤྱི་ཐོབ་དབང་མྗེད། ༼༡༠.༡༢.༡༣༽ ཟླ་ངོ་
༦ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་ལེན་ན་ གོ་གནཥ་འདི་སྲུང་བཞག་འབད་མྤྱི་ཆོག། ༼༡༠.༡༢.༡༤༽ སྤྱིག་གཡོག་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་མ་
ཚུགཥ་པ་ཅིན་ ཐབཥ་མྗེད་ཀྤྱི་དགོངཥ་ཞུ་གཏང་དགོ། ༼༡༠.༡༢.༡༥༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་དབང་འཛིན། 
ཀ། བཀོད་ཁྱབ་/མཁཥ་མཆོག། (༡-༣) རྒྱལ༌གཞུང༌ཞྤྱི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགཥ། 
ཁ། ར་ཁྤྱིམཥ་ཅན་གྤྱི་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་ཁྱབ་/མཁཥ་མཆོག།(༢-༣)  ར་ཁྤྱིམཥ༌ཅན་གྤྱི་ཡིག༌ཚང༌གི་མྤྱི༌སྟྫོབཥ་ཚོགཥ༌ཆུང༌། 
ག། ཁྱད་འཛིན་༡ པ་ལཥ་ལག་ལེན་༤ པ་ཚུན། ལཥ༌སྗེའྤྱི་མྤྱི༌སྟྫོབཥ༌ཚོགཥ༌ཆུང༌། 

 
༡༠.༡༣༽ ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོ། 
༼༡༠.༡༣.༡༽ སླྫོབ་སྫོང་། གནཥ་ཥོར། དགོངཥ་ཞུ་འབད་ནི་ལུ་ ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོ་ལེན་ཆོག། ༼༡༠.༡༣.༢༽ ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོའྤྱི་ིན་གངཥ་ཡང་། 
༼༡༠.༡༣.༢.༡༽ གནཥ་ཥོར་གྤྱི་དོན་ལུ་ཀི་ལོ་མྤྱི་ཉར་༡༠  གྤྱི་ཕྤྱི་ཁར་ཨིན་པ་ཅིན་  ིན་གངཥ་༥  ཐོབ་པའྤྱི་ཁར་འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་དུཥ་ཡུན་དང་བཅཥ་
པའྤྱི་ངལ་གཥོ་འཐོབ། ༼༡༠.༡༣.༢.༢༽ ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོ་མ་ལེན་པ་ཅིན་ གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོའྤྱི་གངཥ་སུ་བསབ་དགོ། ༼༡༠.༡༣.༢.༣༽ སླྫོབ་
སྫོང་ངལ་གཥོའྤྱི་གནང་བ་གྲུབ་ཚར་མྤྱི་ལུ་  ིན་གངཥ་༥ བྤྱིན་དགོཔ་དང་  སླྫོབ་སྫོང་མཇུག་བསྡུ་བའྤྱི་སབཥ་ིན་གངཥ་༢༡  བྤྱིན་དགོ། 
༼༡༠.༡༣.༢.༤༽ དགོངཥ་ཞུ་འབད་རནམ་ད་ཟླ་ངོ་༡ གི་ཧྗེ་མ་  ལཱ་འགན་ལཥ་དགོངཥ་ཡངཥ་གཏང་དགོཔ་ཡང་།  ལཱ་འགན་རྤྱིཥ་སྫོད་ལེན།  
དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན། དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ག་སྤྱིག་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་འཐོབ། ༼༡༠.༡༣.༣༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོའྤྱི་དབང་འཛིན་ཡང་། 
ཀ། བཀོད་ཁྱབ་/མཁཥ་མཆོག།(༡-༣) རྒྱལ༌གཞུང༌ཞྤྱི༌གཡོག༌ལྷན༌ཚོགཥ། 
ཁ། ར་ཁྤྱིམཥ་ཅན་གྤྱི་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་ཁྱབ་/མཁཥ་མཆོག།(༢-༣)  ར་ཁྤྱིམཥ༌ཅན་གྤྱི་ཡིག༌ཚང༌གི་མྤྱི༌སྟྫོབཥ་ཚོགཥ༌ཆུང༌། 
ག། ཁྱད་འཛིན་༡ པ་ལཥ་ལག་ལེན་༤ པ་ཚུན། ལཥ༌སྗེའྤྱི་མྤྱི༌སྟྫོབཥ༌ཚོགཥ༌ཆུང༌། 

 
༡༠.༡༤༽ ངལ་གཥོའྤྱི་དངུལ་འཐུཥ།  
༼༡༠.༡༤.༡.༡༽ ིན་གངཥ་༣༠ དངུལ་འཐུཥ་སྗེ་ལེན་ཆོག་ནི་དང་ གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ༌ཕོགཥ༌དང༌འདན་འད༌སྫོད་དགོ། ༼༡༠.༡༤.༡.༢༽ དངུལ་
འཐུཥ་སྗེ་ལེན་མྤྱིའྤྱི་ངལ་གཥོ་འདི་ གཥོག་འཇོག་ངལ་གཥོའྤྱི་རྤྱིཥ་ཁའྤྱི་ནང་ལཥ་བཏོག་དགོ།  ༼༡༠.༡༤.༡.༣༽ རྤྱིཥ༌ལོ་རྗེ་ནང་  ཚར་རྗེ་ལཥ་
ལེན༌མྤྱི༌ཆོག། ༼༡༠.༡༤.༡.༤༽ སྤྱིག་གཡོག་ནང་ལཥ་ཐོན་འགྫོ་བའྤྱི་སབཥ་  མཐོ་ཤོཥ་ིན་གངཥ་༩༠  ཚུན་ལེན་ཆོག། ༼༡༠.༡༤.༡.༥༽ སླྫོབ་
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སྟྫོན་ཁྱད་རྤྱིག་པ་ལུ་  དངུལ༌ཕོགཥ༌ཧྤྱིལ༌བུམ༌སྫོད་དགོ། ༼༡༠.༡༤.༡.༦༽  ངལ༌གཥོའྤྱི་ནང༌ཨིན་མྤྱིའྤྱི་སླྫོབ་སྟྫོན་པ་འབད་བ་ཅིན་  གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་
ཕོགཥ་གུར་འགྲུལ་འཐུཥ་དང་ིན་འཐུཥ་ཡང་སྫོད་དགོ། ༼༡༠.༡༤.༡.༧༽ སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོའྤྱི་སབཥ་ལུ་  ངལ་གཥོ་ལངམ་སྗེ་ཡོད་ན་  འཐུཥ་ཀྤྱི་
ཐོབ་དབང་ཡོད། ༼༡༠.༡༤.༡.༨༽ སླྫོབ་སྟྫོན་ཁྱད་རྤྱིག་པ་གིཥ་ གྫོ་བུར་ངལ་གཥོ་མ་ལེན་པར་ིན་གངཥ་༣༠ ཡོད་ན་ངལ་གཥོའྤྱི་འཐུཥ་སྗེ་ལེན་ཆོག།  
 
༡༠.༡༥༽ ངལ༌གཥོའྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ། 
༡༠.༡༥.༡༽ ལོ་རྗེ་ནང་ཟླ་རྤྱིམ་གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་དང་  འད་མམ་སྗེ་སྫོད་དགོ། ༼༡༠.༡༥.༢༽ གཙུག་ལག་འྫོག་མའྤྱི་སླྫོབ་སྫོང་འདི་གཡོག་དང་
འབྗེལ་བ་ཡོད་མྗེད་གང་རུང་ལུ་དང་ ཞྤྱི་གཡོག་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་གདམ་གྲུབ། གཡོག་ཐོག་གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་ཅན་གྤྱི་སྔ་གོང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རྤྱིམ་འྫོག་
མའྤྱི་སླྫོབ་སྫོང་འབད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་མ་གཏོགཥ་ གཞན་ཚུ་ལུ་འཐོབ། ༼༡༠.༡༥.༣༽ མཥ༌ཚོད་དུཥ༌ཡུན་དང་ དམྤྱིགཥ༌བཥལ༌ ངལ༌གཥོའྤྱི༌སབཥ༌ལུ་ 
འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད། 
 
༡༠.༡༦༽ ངལ་གཥོ་ཆ་མྗེད། དབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་དབང་འཛིན་འདི་ལུ་ ངལ་གཥོ་ཆ་མྗེད་གཏང་ནིའྤྱི་དབང་ཚད་ཡོད།  

 
༡༠.༡༤༽ གནང་བ་མྗེད་པའྤྱི་ཆད།  གནང་བ་མྗེད་པར་ཆད་སྫོད་མྤྱི་ཚུ་ངལ་གཥོ་སྗེ་བརྤྱི་མྤྱི་ཆོག།  ཐབཥ་མྗེད་ཀྤྱི་གནཥ་སྟངཥ་ཚུ་ལུ་ ངལ་ གཥོ་གནང་
ཆོག།   
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༨༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༡ པ། དངུལ་ཕོགཥ། འཐུཥ། ཁེ་ཕན། 
 
༡༡.༥༽ དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་རྒྱབ་ཁུངཥ་དང་ཚད་གཞྤྱི། 
ར་ཁྤྱིམཥ་ཆེན་མྫོ་དང་འཁྤྱིལ་  ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ།  འཐུཥ།  ཁེ་ཕན་དང་གཞན་ག་ཆ་ཚུ་  རྒྱལ་གཞུང་གིཥ་ཐག་བཅད་གནང་མྤྱི་ལར། སྤྱི་
གཡོག། གཞྤྱི་རྤྱིམ་ལཥ་གཡོགཔ།  ཁག་འབག་ལཥ་གཡོགཔ། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ག་ར་ལུ་  དངུལ་ཕོགཥ་འདི་ཟླ་མཇུག་ལུ་སྫོད་
དགོ། 
 
༡༡.༦༽ དངུལ་ཕོགཥ་གཏན་འབེབཥ། ཟུར་དེབ་༡༡ /ཀ་  པ་ལར་མྤྱི་སྟྫོབཥ་དང་དངུལ་རྤྱིཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱིཥ་  གཏན་འབེབཥ་འབད་དགོཔ་ཡང་། 
༼༡༡.༦.༡༽ འགོ་ཐོག་བསྫོ་བཞག། ༼༡༡.༦.༢༽ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། ༼༡༡.༦.༣༽ གོ་གནཥ་མར་ཕབ། ༼༡༡.༦.༤༽ སབཥ་གཡོག་
ལཥ་ལོག་ལྷྫོདཔ་ད་དང་། ༼༡༡.༦.༥༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་ལཥ་ ལོག་ལྷྫོདཔ་ད་འབད་དགོ།  
 
༡༡.༨༽ སྗེར་ཕོགཥ། སྗེར་ཕོགཥ་ཡང་དམྤྱིགཥ་བཥལ་གྤྱི་གནཥ་དོན་ཚུའྤྱི་སབཥ་ དངུལ་ཕོགཥ་ཚད་གཞྤྱིའྤྱི་མཐོ་ཤོཥ་ལཥ་བརལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགཥ་ཁ་
སྫོང་སྗེ་སྫོད་ཆོག། 
 
༡༡.༩༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་གྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ཡོངཥ་འཐུཥ། 
དཀོན་དགཥ་ཁྱད་རྤྱིག་མཁཥ་མཆོགཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོགཥ་ཁ་སྫོང་སྫོད་མྤྱི་ལུ་གོ་ནི་དང་ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་རྒྱབ་སྫོན་ཕུལ་ཏེ་འབྲུག་གཞུང་གིཥ་གནང་བ་འགྲུབ་དགོ། 
 
༡༡.༡༠༽ ཁེ་ཕན། 
དེ་ཡང་། ༼༡༡.༡༠.༡༽ ལ་བཀོད་གོངམ་༢  པ་དང་ཁྱད་འཛིན་༣  པ་དང་། དེའྤྱི་ཡན་ཆད་ལུ་  ཁལ་ཡངཥ་སྣུམ་འཁོར་གྤྱི་ཐོབ་སལ་ཡོདཔ་དང་  དེ་
ཡང་ལོ་༧ རྗེ་ལངམ་ད་ཚར་རྗེ་འཐོབ། ༼༡༡.༡༠.༢༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཡང་། དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར། སྔ་གོང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལཥ་འཆར། ེན་
བཅོལ་དང་གཥོག་འཇོག་ལཥ་འཆར།  སྗེར་སྫོད་སྗེལ་འདྗེན་ཚུ་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་སྗེ་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ༼༡ ༡.༡༠.༣༽ གཞུང་ཁྱྤྱིམ།  གོ་གནཥ་དང་
འཁྤྱིལ་ཁྱྤྱིམ་གྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ གཞུང་ཁྱྤྱིམ་སྫོད་ནི་དང་མ་ཐོབ་ན་ ཁང་འཐུཥ་སྫོད་དགོཔ་དང་ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར། དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ། 
ཟླ་ངོ་༡༢ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་སབཥ་གཡོག་ནང་ཨིན་ན་  གཞུང་ཁྱྤྱིམ་འདི་སྟྫོངམ་བཏོན་དགོ། ༼༡༡.༡༠.༤༽ གཞུང་གིཥ་ཐུགཥ་ཐག་གཅད་མྤྱི་ ཁེ་ཕན་
གཞན་ཚུ་ཡང་འཐོབ། 
 
༡༡.༡༡༽ འཐུཥ། 
འཐུཥ་ཚུ་ཡང་། ༼༡༡.༡༡.༡.༡༽ ཟླ་རྤྱིམ་བཀབ་ནེ་དམརཔོ་གི་འཐུཥ།  ༼༡ ༡.༡༡.༡.༢༽  དཔའ་རགཥ་ཀྤྱི་འཐུཥ་ཐེངཥ་གཅིག། ༼༡ ༡.༡༡.༡.༣༽ 
དམྤྱིགཥ་བཥལ་ཁྱད་རྤྱིག་གི་ དཀོན་འཐུཥ། ༼༡༡.༡༡.༡.༤༽ ཥ་ཁ་མཐོ་ཚད་ཕིཉ་༡༠ ,༠༠༠ ཡན་ཆད་ལུ་  མཐོ་འཐུཥ། ༼༡༡.༡༡.༡.༥༽ དཀའ་
ངལ་ཅན་གྤྱི་ཥ་གོའྤྱི་  དཀའ་འཐུཥ། ༼༡ ༡.༡༡.༡.༦༽ གཞུང་གིཥ་ངོཥ་འཛིན་གྲུབ་པའྤྱི་དམྤྱིགཥ་བཥལ་  འྫོད་ཤུགཥ་ཀྤྱི་འཐུཥ། ༼༡ ༡.༡༡.༡.༧༽ 
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སྤྱིག་གོའྤྱི་འཐུཥ། ༼༡ ༡.༡༡.༡.༨༽ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་  ཕྤྱི་འབྗེལ་ལཥ་གཡོག་མྗེན་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་གི་འཐུཥ། 
༼༡༡.༡༡.༡.༩༽ དངུལ་ཕོགཥ་གཞྤྱིར་བཞག་གི་འཐུཥ།  ༼༡ ༡.༡༡.༡.༡༠༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ཁྱད་རྤྱིག་པའྤྱི་  ཁྱད་འཐུཥ། ༼༡ ༡.༡༡.༡.༡༡༽ ལ་
སྫོར་༥ པ་དང་དེའྤྱི་འྫོག་གི་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་པའྤྱི་ དུཥ་འཐེབ་ཀྤྱི་འཐུཥ། ༼༡༡.༡༡.༡.༡༢༽ ཁང་གའྤྱི་འཐུཥ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ལུ་སྫོད་དགོཔ་
དང་ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་པ་ལུ་ཟླ་ངོ་༡༢ ཧྤྱིལ་བུམ་དང་  ལྷག་ལུཥ་དུཥ་ཡུན་ལུ་བརྒྱ་༥༠ སྫོད་དགོ། ༼༡༡.༡༡.༡.༡༣༽ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་  ིན་
འཐུཥ་དང་ ནང་འཁོད་སྫོང་བརར་དང་ཕྤྱི་རྒྱལ་འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་ ིན་བསྟར་སྫོད་འཐུཥ་སྫོད་དགོ ། ༼༡༡.༡༡.༡.༡༤༽ གཞུང་གིཥ་གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་
འཐུཥ་གཞན་གྤྱི་རྤྱིགཥ་ཚུ་སྫོད་དགོ། 
 
༡༡.༡༢༽ ཁྱད་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེདཔ། 
ཁྱད་རྤྱིག་གི་ལཱ་དང་བསྟུན་ཏེ་  ཁྱད་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད་མྤྱི་འདི་ཡང་། ༼༡༡.༡༢.༡.༡༽ སླྫོབ་སྟྫོན་ཁྱད་རྤྱིག་པའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་(༡༠.༥.༦)  ལོ་བསྟར་
ངལ་གཥོའྤྱི་ནང་མ་ཕོགན་  མའྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་སབཥ་མྤྱི་འཐོབ། ༼༡ ༡.༡༢.༡.༢༽ ཟླ་ངོ་༡  ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་སླྫོབ་སྫོང་ངལ་གཥོ་དང་སྫོང་བརར། 
༼༡༡.༡༢.༡.༣༽ ཟླ་ངོ་༡ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་སྨན་བཅོཥ་ང ལ་གཥོ་དང་  ནད་གཡོག་ངལ་གཥོ། ༼༡ ༡.༡༢.༡.༤༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ།  
༼༡༡.༡༢.༡.༥༽ ལཥ་སྗེ་གཥརཔ་ནང་ ཁྱད་རྤྱིག་གི་ལཱ་འཕྫོ་མཐུད་མྤྱི་དང་། ཡང་ན་ ལཥ་སྗེ་གཥརཔ་ནང་ ཁྱད་འཐུཥ་སྫོད་སྫོལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ 
སབཥ་གཡོག་དང་  དམྤྱིགཥ་བཥལ་འགན་སྫོད་འགོ་དཔོན་ལུ་  ཐོབ་ལམ་མྗེད། ༼༡༡.༡༢.༡.༦༽ ཁྱད་རྤྱིག་ལཱ་གཡོག་གི་འཐུཥ་འཐོབ་མྤྱི འྤྱི་རྤྱིགཥ་  
ལཱ་གཡོག་ཥོ་ཥོ་དང་ གནཥ་ཥོར་བཏང་པ་ཅིན་འཐུཥ་མྤྱི་འཐོབ། 
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༩༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ༌༡༢ པ། ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྫོང་ལམ་ལུགཥ། མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་། 
 

༡༢.༡༽ རྒྱབ་ཁུངཥ། 
ཁྱད་རྤྱིག། ལྫོགཥ་གྲུབ།  གཟྗེངཥ་ཐོན།  གྲུབ་འབཥ། ཥེམཥ་ཤུགཥ།  ལཱ་གཡོག་གི་མདུན་ལམ།  འགན་འཁྤྱི། རྤྱིམ་སྤྱིག་ར་བརན་བཟྫོ༌ནི་ཡར་དག་
གཏང་ནི་དང་ གྲུབ་འབཥ་ཅན་གྤྱི་ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྫོང་ལམ་ལུགཥ་ གཞྤྱི་བཙུགཥ་འབདཝ་ཨིན། 
 
༡༢.༤༽ སྤྱིར་བཏང་ལམ་ལུགཥ། 
༡༢.༤.༡༽ ལོ་ བསྟར་ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་དམྤྱིགཥ་གཏད་བརམ་དགོཔ་དང་ དུཥ་མཚམཥ་ཀྤྱི་བསར་ཞྤྱིབ་ འབད་དགོ། ༼༡༢.༤.༢༽ འདཥ་ལོའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་
དམྤྱིགཥ་གཏད་ཀྤྱི་གྲུབ་འབཥ་དབྗེ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ཤུལ་ལོའྤྱི་དམྤྱིགཥ་གཏད་ཚུ་བརམ ་དགོ། ༼༡༢.༤.༣༽ ལོ་ བསྟར་ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་དམྤྱིགཥ་གཏད་
ཚུ་  རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་འཆར་(IWP)ནང་བཙུགཥ་དགོཔ། ༼༡༢.༤.༥༽ འཛིན་སྫོང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་  ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་ཡར་དག་གི་དོན་ལུ་ སླྫོབ་
སྟྫོན།  བསླབ་སྟྫོན།  སྫོང་བརར།  ལམ་སྟྫོན་ཚུ་འབད་དགོ། ༼ ༡༢.༤.༦༽ ཞྤྱི་ལྷན་དང་རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན་གྤྱིཥ་  ཁྱད་རྤྱིག་གི་རྒྱབ་
སྫོར་བྤྱིན་དགོ། ༼༡༢.༤.༧༽ ཕན་ནུཥ་ཅན་གྤྱི་ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྫོང་ལུ་དགོ་པའྤྱི་  སྫོང་བརར་ཚུ་བྤྱིན་དགོ། ༼༡༢.༤.༨.༡༽ ལཱ་ཤུལ་ལམ་ལུགཥ་
བརག་ཞྤྱིབ་དང་བསར་ཞྤྱིབ་འདི་ཡང་  ལོ་ངོ་༣  དང་༥  གི་བར་ན་འབད་དགོ། ༼༡༢.༤.༩༽ མ ཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་གི་སྫོར་ལཥ་  གོམཥ་གཤིཥ་
ཚུད་དགོཔ་དང་  གོམཥ་འདྤྱིཥ་ལཥ་རྤྱིམ་ཚུ་བྤྱིན་དགོ། ༼༡༢.༤.༡༠༽ ལོ་བསྟར་གྤྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་འདི་ཕུལ་དགོ། ༼ ༡༢.༤.༡༡༽ ལེགཥ་
བཅོཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་གོ་སབཥ་བཟྫོ་དགོཔ་དང་  བཥམ་ལན་དང་སླྫོབ་སྟྫོན་ཚུ་བྤྱིན་དགོ། ༼ ༡༢.༤.༡༢༽ ལོ་ བསྟར་ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་ཡང་། སླྫོབ་གྲྭའྤྱི་ཞྤྱི་
གཡོགཔ་ཚུ་སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལཥ་སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་དང་། གཞན་ཚུ་སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལཥ་སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ཨིན། ༼༡༢.༤.༡༣༽ ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་འདི་  
བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་བཙུགཥ་དགོ། ༼༡༢.༤.༡༤༽ ལཥ་གཡོགཔ་འདི་ ལ་རྫོག་པ་གཥརཔ་ཅིག་གི་འྫོག་  གནཥ་ཥོར་བཏང་ཚེ་ དུཥ་ཡུན་ག་
དེམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ལ་རྫོག་གཥརཔ་གིཥ་ཧྗེ་མའྤྱི་ལ་རྫོགཔ་དང་ དེའྤྱི་ལཥ་སྗེའྤྱི་ནང་ བརམཥ་ཡོད་པའྤྱི་ལཥ་ས་དང་ དམྤྱིགཥ་གཏད་གུར་  ལཱ་ཤུལ་
སྐུགཥ་ཚད་བྤྱིན་དགོ། ༼ ༡༢.༤.༡༥༽ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་དང་  མྤྱི་སྟྫོབཥ་བ་ལེན་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་  ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
༼༡༢.༤.༡༦༽ སབཥ་གཡོག་དང་ཡུན་རྤྱིང་སླྫོབ་སྫོང་པ་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་འདི་ “འབྤྱིང་” ནང་བྤྱིན་དགོཔ་དང་ སྗེ་རྤྱིམ་གཞན་ནང་ཡང་བཀལ་
ཆོག། ༼ ༡༢.༤.༡༧༽ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་བདག་སྫོང་གི་ེཥ་ཅན་ཚུ་  ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་དང་མ་འཁྤྱིལ་བར་  ེཥ་བ་འདི་འབག་
དགོ། ༼༡༢.༤.༡༨༽ མཥ་ཚོད་དུཥ་ཚོད་ཀྤྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་ཞྤྱིབ་འདི་ རྤྱིཥ་ལོ་(ཟླཝ་༡ ལཥ་༡༢ ཚུན་)དང་འཁྤྱིལ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀང་དགོཔ་དང་ 
མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་ ལོ་དེའྤྱི་ཟླཝ་༧ པ་ལཥ་ཤུལ་ལོའྤྱི་ཟླཝ་༦ པ་ཚུན་གྤྱི་ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་འདི་བཙུགཥ་དགོ།  
 
༡༢.༥༽ ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་ཀྤྱི་དབྗེ་དཔྱད་དང་ལཱ་འགན། 
༡༢.༥.༡༽ ལཥ་སྗེ། ལཥ་ཁུངཥ། སྗེ་ཚན་དང་ལཥ་ཚན་འགོ་འཛིན་གྤྱི་ ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་དང་ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད།  འགོ་འཛིན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ལཱ་
ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་འདི་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་གི་ལག་དེབ་དང་འཁྤྱིལ་ ལཥ་སྗེའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་བསར་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་ སྐུགཥ་འདི་ ལཥ་ཚབ་དབྗེ་ཞྤྱིབ་སྗེ་བྤྱིན་དགོ། 
༼༡༢.༥.༢༽ ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་ ། ལ་སྫོར་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་ ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་དང་ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད།  ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་ལཱ་
ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་  རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་འཆར་དང་ལྫོགཥ་གྲུབ་བརག་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག་༡༢/༡  པ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟྗེ་  ལ་རྫོག་པ་གིཥ་སྔྫོན་འགྫོའྤྱི་
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སྐུགཥ་བྤྱིན་ནི་དང་སྐུགཥ་འདི་  མཐའ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་མྗེན་པར་ཚོད་བརག་ལག་ལེན་གྤྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ལ་སྫོར་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་ལཱ་ཤུལ་
དབྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་  རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་འཆར་དང་ལྫོགཥ་གྲུབ་བརག་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག་༡༢/༢  པ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟྗེ་ ལ་རྫོག་པ་གིཥ་སྔྫོན་འགྫོའྤྱི་སྐུགཥ་
བྤྱིན་ནི་དང་། སྐུགཥ་འདི་མཐའ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་མྗེན་པར་ ཚོད་བརག་ལག་ལེན་གྤྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།  
༼༡༢.༥.༢.༡༽ སྔྫོན་འགྫོའྤྱི་ ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད། ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ ལ་རྫོག་པ་གིཥ་སྔྫོན་འགྫོའྤྱི་སྐུགཥ་བྤྱིན་དགོཔ་
དང་ སྐུགཥ་འདི་མཐའ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་མྗེན།   
༼༡༢.༥.༢.༢༽ ཚོད་བརག་ལག་ལེན།  མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་ལག་དེབ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ཚོད་བརག་ཚོགཥ་ཆུང་ཅིག་གཞྤྱི་བཙུགཥ་འབད་ཐོག་  ཚོད་
བརག་དབྗེ་ཞྤྱིབ་འབད་ནི་དང་  དེ་ཡང་ལཥ་སྗེའྤྱི་ལོ་བསྟར་ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་སྐུགཥ་ཚད་ཡོངཥ་བསྫོམཥ་གུར་  གཞྤྱི་བཞག་པའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ཚུ་དབྗེ་བའྤྱི་གཞྤྱི་བཀོད་
ཐོག་ལཥ་  ཐག་བཏོགཥ་ཡོད་པའྤྱི་ཚོད་བརག་གི་དོན་ལུ་  ལཥ་སྗེའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ་བགོ་བཀྲམ་གྤྱི་བརྒྱ་ཆ་དང་འཁྤྱིལ་  ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་མཆོག་
གྱུར།(༣.༠༠-༤.༠༠)  རབ།(༢.༠༠-༢.༩༩)  འབྤྱིང་།(༡.༠༠-༡.༩༩)  ཐ་མ་(༠.༠༠-༠.༩༩)སྗེ་  དབྗེ་ཡོད་པའྤྱི་དབྗེ་ཁག་བཞྤྱི་ནང་  བཙུགཥ་
དགོཔ་དང་། དེ་བཟུམ་བཙུགཥ་པའྤྱི་གྫོད་ཆོད་འདི་ ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཚོད་བརག་གྲུབ་འབཥ་མཐའ་དཔྱད་སྗེ་རྤྱིཝ་ཨིན། 
༼༡༢.༥.༣༽ ཚོད་བརག་འབད་མ་དགོ་པའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ ༼མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་ལག་དེབ་ཟུར་དེབ་ཀ་པ་༽ ཚུ་ལ་རྫོག་པ་གིཥ་སྐུགཥ་བྤྱིན་ཡོད་མྤྱི་འདི་ 
མཐའ་དཔྱད་སྗེ་ཨིན་དགོ།  
༼༡༢.༥.༤༽ ལཥ་སྗེ་གིཥ་ཀྤྱི་བར་ན་ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་འདི་ འདན་འད་ཡོད་ན་ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་དང་ གཟྗེངཥ་ཐོན་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་
གི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་ཐག་གཅད་དགོ།  
༼༡༢.༥.༥༽ ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་འདི་ འབྤྱི་ཤོག་༡༢/༣ པ་དང་འཁྤྱིལ་ ལྫོགཥ་གྲུབ་གཙོ་བོ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ 
དབྗེ་དཔྱད་འབད་དགོ། 
 
༡༢.༦༽ ཁྱད་འཛིན་༡ པ་(འཛིན་སྫོང་) གི་དོན་ལུ་འགོ་ཁྤྱིད་པའྤྱི་བཥམ་ལན། 
༡༢.༦.༡༽ ཁྱད་འཛིན་༡  པ་ཀ་དང་  དེའྤྱི་ཡན་ཆད་འཛིན་སྫོང་པའྤྱི་བཥམ་ལན་འདི་  ངེཥ་པར་དུ་འྫོང་དགོཔ་དང་། འགོ་ཁྤྱིད་པའྤྱི་བཥམ་ལན་ཀྤྱི་
སྐུགཥ་འདི་  གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་དང་  མྤྱི་སྟྫོབཥ་བ་ལེན་གྤྱི་རྒྱབ་རྗེན་དང་ འགོ་ཁྤྱིད་པའྤྱི་བཥམ་ལན་འདི་ ཞྤྱི་ གཡོགཔ་དང་ལ་རྫོག་པ་ལུ་སླབ་དགོ་རུང་
གཥང་བ་སྗེ་བཞག་དགོ། ༼༡༢.༦.༢༽ ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་སྗེ་ཚན་གྤྱིཥ་  དབྗེ་དཔྱད་འཁོར་རྤྱིམ་མཇུག་བསྡུ་བའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་  ཟླ་ངོ་༣  གྤྱི་ནང་
འཁོད་ འགོ་ཁྤྱིད་པའྤྱི་བཥམ་ལན་རྤྱིམ་ལུགཥ་བསྟར་སྫོད་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ། ༼༡༢.༦.༣༽ ཡོངཥ་འབྗེལ་
ཐོག་ འགོ་ཁྤྱིད་པའྤྱི་བཥམ་ལན་བྤྱིན་ནིའྤྱི་ལམ་ལུགཥ་འདི་ གཤམ་གཥལ་ལར་ཨིན། 
༼༡༢.༦.༣.༡༽ ལྷན་ཁག། 

ཨང་། བཥམ་ལན་བྤྱིན་མྤྱི། བཥམ་ལན་ལེན་མྤྱི། 
༡. དྲུང་ཆེན། ཡོངཥ་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་/མདོ་ཆེན་ཚུ། 
༢. ཡོངཥ་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་/མདོ་ཆེན། དྲུང་ཆེན།  ཡོངཥ་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་/མདོ་ཆེན་དང་། དེ ་རའྤྱི་ལཥ་ཁུངཥ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་འྫོག་ལུ་

ཡོད་པའྤྱི་སྗེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ཚུ། 
༣. སྗེ་ཚན་གཙོ་འཛིན། ཡོངཥ་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་དང་།  དེ་རའྤྱི་ལཥ་ཁུངཥ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་འྫོག་ལུ་ཡོད་པའྤྱི་སྗེ་ཚན་གཙོ་

འཛིན་ཚུ། 
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༼༡༢.༦.༣.༢༽ རྫོང་ཁག། 

 
༼༡༢.༦.༣.༣༽ རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ། 

 
༡༢.༧༽ ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་སྐུགཥ་ཚད་ཀྤྱི་ལག་ལེན། 
ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། གཥོལ་ར། གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། དགོཥ་མཁོ་ངོཥ་འཛིན། ལྫོགཥ་གྲུབ་དབྗེ་ཞྤྱིབ།  
གནཥ་ཥོར་དང་ལཱ་གཡོག་གཏན་འབེབཥ། ལཱ་ཤུལ་སྫོ་དགཥ་ཅན་གྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ངོཥ་འཛིན་ཚུ་འབད་དགོ།  
 
༡༢.༨༽ ལཱ་ཤུལ་སྫོ་དགཥ་ཀྤྱི་འཛིན་སྫོང་། 
ལཱ་ཤུལ་སྫོ་དགཥ་ཀྤྱི་འཛིན་སྫོང་ཡང་། སྫོང་བརར་བྤྱིན་ནི། བསླབ་སྟྫོན་དང་སླྫོབ་སྟྫོན་ཐོག་ལཥ་ རྒྱབ་སྫོར་བྤྱིན་ནི། འགན་ཁུར་བསར་ཞྤྱིབ་འབད་ནི། ལཱ་
གི་གནཥ་སྟངཥ་ལེགཥ་བཅོཥ་འབད་ནི། གནཥ་ཥོར་གཏང་ནི་དང་འགན་ཁུར་ཥོར་ནི། སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་བ་ལེན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ཨིན། 
 
༡༢.༩༽ ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ལཱ་འགན། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ལཱ་འགན་ཡང་། ༼༡༢.༩.༡༽ རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་འཆར་འདི་དུཥ་ཐོག་ལུ་བཟྫོ་སྟྗེ་  མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་གི་ཡོངཥ་འབྗེལ་རྤྱིམ་
ལུགཥ་ནང་ལུ་བཙུགཥ་དགོ། ༼༡༢.༩.༢༽ ཟུར་དེབ་༡༢/ཀ་པ་དང་འཁྤྱིལ་ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་གི་དབྗེ་དཔྱད། ཚོད་བརག་ལག་ལེན་འགོ་འདྗེན་
འཐབ་ཡོདཔ་  ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ། ༼ ༡༢.༩.༣༽ གྫོཥ་བསྡུར་དང་གྲུབ་འབཥ་འདི་  ཚུལ་མཐུན་གྤྱི་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོདཔ་  ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ། 
༼༡༢.༩.༤༽ ཡོངཥ་འབྗེལ་ནང་དུཥ་ཐོག་གི་ཚོད་བརག་ལག་ལེན་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་  དུཥ་མཐུན་འབད་ཡོདཔ་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ། ༼༡༢.༩.༥༽ ལ་

༤. ལ་སྫོར་༥  པ་ལཥ་ལ་བཀོད་གོངམ་༤  པ།  ཁྱད་འཛིན་༥  པ་ལཥ་༡  པ། 
(མཁཥ་མཆོག།) མཁཥ་མཆོག་༣ པ་ལཥ་༡ པ་ཚུན་གྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ། 

ཡོངཥ་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་/ཁོ་རའྤྱི་ལཥ་ཁུངཥ་ཀྤྱི་མདོ་ཆེན་རྐྱངམ་གཅིག། དེ ་རའྤྱི་སྗེ་ཚན་གྤྱི་གཙོ་
འཛིན་རྐྱངམ་གཅིག། 

ཨང་། བཥམ་ལན་བྤྱིན་མྤྱི། བཥམ་ལན་ལེན་མྤྱི། 
༡. རྫོང་བདག། རྫོང་རབ། དྲུང་པ་དང་ ལཥ་ཚན་འགོ་འཛིན་ཚུ། 
༢. རྫོང་རབ། དྲུང་པ་དང་ ལཥ་ཚན་འགོ་འཛིན། རྫོང་བདག། རྫོང་རབ། དྲུང་པ་དང་ ལཥ་ཚན་འགོ་འཛིན་ཚུ། 
༣. ལ་སྫོར་༥  པ་ལཥ་ལ་བཀོད་གོངམ་༤  པ།  ཁྱད་འཛིན་༥  པ་ལཥ་༡  པ། (མཁཥ་མཆོག།) 

མཁཥ་མཆོག་༣ པ་ལཥ་༡ པ་ཚུན་གྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ། 
རྫོག་བདག། རྫོང་རབ།  དྲུང་པ་དང་ལཥ་ཚན་འགོ་འཛིན། (ཁྱད་
འཛིན་༡པ་/༢པ།) 

ཨང་། བཥམ་ལན་བྤྱིན་མྤྱི། བཥམ་ལན་ལེན་མྤྱི། 
༡. ལཥ་སྗེའྤྱི་འགོ་འཛིན། སྗེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ཚུ། 
༢. སྗེ་ཚན་གཙོ་འཛིན། ལཥ་སྗེའྤྱི་འགོ་འཛིན། སྗེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ཚུ། 
༣. ལ་སྫོར་༥ པ་ལཥ་ལ་བཀོད་གོངམ་༤ པ། ཁྱད་འཛིན་༥ པ་ལཥ་༡ པ། (མཁཥ་མཆོག།) མཁཥ་

མཆོག་༣ པ་ལཥ་༡ པ་ཚུན་གྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ། 
ལཥ་སྗེའྤྱི་འགོ་འཛིན། སྗེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ཚུ། 
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རྫོག་པ་དང་ལཥ་གཡོགཔ་གི་བར་ན་ ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་བཥམ་ལན་དང་ ལ་རྫོག་གི་ཕན་ཐབཥ་འབད་དགོ། ༼༡༢.༩.༦༽ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་གི་ལག་དེབ་
དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ལཥ་མཐོ་གཏུགཥ་གང་རུང་ཡོད་ན་ ཕན་ཐབཥ་འབད་དགོ། 
 
༡༢.༡༡༽ ཚོད་བརག་ལག་ལེན་གྲུབ་འབཥ་གུར་མཐོ་གཏུགཥ། 
གལ་སྤྱིད་ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་  ཚོད་བརག་ཚོགཥ་ཆུང་གི་གྫོཥ་ཆོད་འདི་ལུ་  ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་  ཚོད་བརག་གྲུབ་འབཥ་གཥལ་སྟྫོན་འབད་བའྤྱི་ཚེཥ་
གངཥ་ལཥ་  ིན་གངཥ་༡༠  གྤྱི་ནང་འཁོད་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ལུ་  མཐོ་གཏུགཥ་འབད་དགོ།  མཐོ་གཏུགཥ་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་གཞན་ཚུ་མཆོག་གྱུར་འཛིན་
སྫོང་གི་ལག་དེབ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 
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༡༠༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༣ པ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། 
 
༡༣.༣༽ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་དབྗེ་ཁག་ཡང་། 
༼༡༣.༣.༡༽ ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་གྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་།  ༼ ༡༣.༣.༢༽ རྤྱིགཥ༌བསྫོམཥ༌གོ་གནཥ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། 
༼༡༣.༣.༣༽ མཁཥ་མཆོག་གི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་།  ༼ ༡༣.༣.༤༽ མགྫོགཥ་འགྫོཥ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་།  ༼ ༡༣.༣.༥༽ གཟྗེངཥ་ཐོན་གོ་གནཥ་
ཡར་ཥེང་། 
 
༡༣.༤༽ ལཥ་སྗེའྤྱི་དབང་ཚད། 
ལཥ་སྗེ་ལུ་ གཤམ་གཥལ་གཡོག་གནཥ་ཀྤྱི་ཥ་སྟྫོང་བཀང་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དབང་ཚད་གནང་དགོ། 

གོ་གནཥ་ཀྤྱི་དབྗེ་ཁག 

གོ་གནཥ་ཀྤྱི་
གནཥ་རྤྱིམ་ནང་
གོ་གནཥ་ཡར་
ཥེང་། 

གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དབང་ཚད། 
ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་གྤྱི་ཐོག་
ལཥ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། 

རྤྱིགཥ༌བསྫོམཥ༌གོ་གནཥ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་
གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། 

མཁཥ་མཆོག་གི་གོ་གནཥ་ཡར་
ཥེང་། 

གཟྗེངཥ་ཐོན་
གྤྱི་གོ་གནཥ་
ཡར་ཥེང་། 

མགྫོགཥ་
འགྫོཥ་ཀྤྱི་གོ་
གནཥ་ཡར་
ཥེང་། 

བཀོད་ཁྱབ། 
 

བཀོད་ཁྱབ་༡ པ། མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག ཞྤྱི་ལྷན། ཞྤྱི་ལྷན། 
བཀོད་ཁྱབ་༢པ། མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག ཞྤྱི་ལྷན། ཞྤྱི་ལྷན། 
བཀོད་ཁྱབ་༣པ། ཞྤྱི་ལྷན་/ར་ཁྤྱིམཥ་ཅན་གྤྱི་ཡིག་ཚང་། མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག 

མཁཥ༌མཆོག 
 

མཁཥ་མཆོག་
༡པ། 

མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག ཞྤྱི་ལྷན། མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག 

མཁཥ་མཆོག་
༢པ་ལཥ་༣པ་
ཚུན། 

མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག ཞྤྱི་ལྷན་/ 
ར༌ཁྤྱིམཥ༌ཅན༌གྤྱི༌ཡིག༌ཚང༌། 

མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག 

ཁྱད༌རྤྱིག་དང་
འཛིན༌སྫོང༌། 

ཁྱད༌འཛིན་༡པའྤྱི་
འཛིན་སྫོང་། 

ལྷན་ཁག་/རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ་
/ར༌ཁྤྱིམཥ༌ཅན༌གྤྱི༌ཡིག༌ཚང༌། 

མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག 

ཁྱད་འཛིན་༡པའྤྱི་
མཁཥ་མཆོག 

མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག ལྷན་ཁག་/ རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ་
/ར༌ཁྤྱིམཥ༌ཅན༌གྤྱི༌ཡིག༌ཚང༌། 

མྤྱི་འཇུག མྤྱི་འཇུག 

ཁྱད༌འཛིན་༥པ་
ལཥ་༢པ་ཚུན། 

ལྷན་ཁག་/རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ་/ 
ར༌ཁྤྱིམཥ༌ཅན༌གྤྱི༌ཡིག༌ཚང༌/རྫོང་ཁག 

ལྷན་ཁག་/རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ་
/ར༌ཁྤྱིམཥ༌ཅན༌གྤྱི༌ཡིག༌ཚང༌/རྫོང་ཁག 

མྤྱི་འཇུག ཞྤྱི་ལྷན། ཞྤྱི་ལྷན། 

ལ༌བཀོད༌དང༌རྒྱབ༌སྫོར། ལ་སྫོར་༥པ་ལཥ་
ལ་བཀོད་གོངམ་
༡པ་ཚུན། 

ལྷན་ཁག་/རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ་/ 
ར༌ཁྤྱིམཥ༌ཅན༌གྤྱི༌ཡིག༌ཚང༌/རྫོང་ཁག 

ལྷན་ཁག་/རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ་/ 
ར༌ཁྤྱིམཥ༌ཅན༌གྤྱི༌ཡིག༌ཚང༌/རྫོང་ཁག 

མྤྱི་འཇུག ཞྤྱི་ལྷན། ཞྤྱི་ལྷན། 

ལག༌ལེན། ལག་ལེན་༤པ་
ལཥ་༡པ་ཚུན། 

ལྷན་ཁག་/རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ་
/ར༌ཁྤྱིམཥ༌ཅན༌གྤྱི༌ཡིག༌ཚང་/རྫོང་ཁག 

ལྷན་ཁག་/རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ་
/ར༌ཁྤྱིམཥ༌ཅན༌གྤྱི༌ཡིག༌ཚང༌/རྫོང་ཁག 

མྤྱི་འཇུག ཞྤྱི་ལྷན། ཞྤྱི་ལྷན། 
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༡༣.༥༽ ལཥ་འཆར། 
སྤྱིར་བཏང་ལུ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་འབད་ནི་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༡ པའྤྱི་ཚེཥ་༡ ཡང་ན་ སྤྱི་ཟླ་༧ པའྤྱི་ཚེཥ་༡ ལཥ་འགོ༌བཙུགཥ༌ཏེ༌གནང་དགོ།  
 
ལཥ་འཆར། 
ལཥ་ས། སྤྱི་ཟླ་༡པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཚེཥ་

གངཥ། 
སྤྱི་ཟླ་༧པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཚེཥ་
གངཥ། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་གྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། 
ལཥ་སྗེ་ཚུ་གིཥ་ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་རྒྱབ་སྫོན་ཚུ་ཕུལ་ནི་དང་།ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་ལུ་
བཙུགཥ་ནི། 

སྤྱི་ཟླ་༡༡པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༡༥། སྤྱི་ཟླ་༥པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༡༥། 

ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་གནང་བ། སྤྱི་ཟླ་༡༢པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༡༥། སྤྱི་ཟླ་༦པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༡༥། 
ལཥ་སྗེ་ལུ་གནང་བའྤྱི་སྫོར་ལཥ་བར་ལན་འབད་ནི། སྤྱི་ཟླ་༡༢པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༢༥། སྤྱི་ཟླ་༦པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༢༥། 

ལཥ་སྗེའྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་གྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། 
དབང༌ཚད༌ཕྤྱིར༌སྫོད༌དང༌འཁྤྱིལ༌ཏེ༌ རྤྱིགཥ༌བསྫོམཥ༌གོ་གནཥ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་གོ༌གནཥ༌ཡར་ཥེང་
གི༌གནང༌བ། 

སྤྱི་ཟླ་༡༡པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༣༠། སྤྱི་ཟླ་༥པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༣༡། 

ངོ་རྐྱང་ལུ་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་ལཥ་བཏོན་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་བཀའ་རྒྱ་སྫོད་ནི། སྤྱི་ཟླ་༡༢པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༢༥།  སྤྱི་ཟླ་༦པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༢༥།  
ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་ལཥ་བཏོན་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་བཀའ་རྒྱའྤྱི་འད་ཅིག་ཕུལ་ནི། སྤྱི་ཟླ་༡༢པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༢༥།  སྤྱི་ཟླ་༦པའྤྱི་སྤྱི་ཚེཥ་༢༥།  

 
༡༣.༦༽ སྤྱིར་བཏང་གི་ཚད་གཞྤྱི། 
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་  གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཚད་གཞྤྱི་འདི་ཡང་། ༼ ༡༣.༦.༡༽ གཡོག་གི་ཥ་སྟྫོང་ཡོད་མྗེད་དང་འཁྤྱིལ་དགོ།  ༼ ༡༣.༦.༢༽ གཟྗེངཥ་
ཐོན་གདམ་འཐུའྤྱི་ལམ་ལུགཥ་འདི། སླྫོབ་རྤྱིག་ཤེཥ་ཚད།  འབྗེལ་ཡོད་སྫོང་བརར། རྤྱིག་རལ་དང་ལྫོགཥ་གྲུབ། གཡོག་གི་ལཱ་ཤུལ། འབྗེལ་ཡོད་མཥ་
མྫོང་། སྫོན་མྗེད་ལཱ་གི་དན་ཐོ། གཡོག་གནཥ་ཀྤྱི་འྫོཥ་འབབ། འགན་ཁག་འབག་ནིའྤྱི་ནུཥ་འྫོཥ། ནག་ཐོ་མྗེདཔ། བདག་སྫོང་གི་བ་ལེན་དང་  ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་
རྫོད་གཞྤྱི་མྗེད་མྤྱི་ཚུ་ཨིན་དགོ། ༼༡༣.༦.༣༽ གྫོང་གཥེབ་ནང་ལུ་ཕག་ཞུ་བའྤྱི་ངོཥ་འཛིན། ༼༡༣.༦.༤༽ གཡོག་གི་རན་རྤྱིམ་ལུ་ངོཥ་འཛིན། 
༼༡༣.༦.༥༽ འབྗེལ་ཡོད་ཤེཥ་ཡོན་ལུ་ངོཥ་འཛིན། ༼ ༡༣.༦.༦༽ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དབྗེ་ཁག་གི་འྫོཥ་འབབ་ཀྤྱི་ཚད་གཞྤྱི། ༼༡༣.༦.༧༽ དུཥ་
ཡུན་ཉུང་ཤོཥ་ཚང་དགོ་མྤྱི་ཡང་། མཥ་ཚོད་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་བརྤྱིཥ་ཏེ་ལོ་ངོ་༥  དང་།  ཟུར་དེབ་༡༣/ཀ་པ་ལར་  མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་བརྤྱིཥ་ཏེ་ལོ་ངོ་༤  
ཕག་ཞུ་ཡོད་མྤྱི། གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཐེངཥ་གིཥ་པ་དང་ དེའྤྱི་ཤུལ་མའྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཚུ་ དུཥ་ཡུན་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 
༼༡༣.༦.༨༽ འབྗེལ་ཡོད་ཆ་གནཥ་ཅན་གྤྱི་ཡིག་ཆ་ཕུལ ་དགོ། ༼ ༡༣.༦.༩༽ ལེགཥ་བཅོཥ་དགོཔ་ཐོན་ན་  ལོ་ངོ་གཅིག་འཐེབ་ཕག་ཞུ་དགོ། 
༼༡༣.༦.༡༠༽ ལོ་ངོ་གསུམ་ལེགཥ་བཅོཥ་དགོཔ་ཐོན་ན་ ཐབཥ་མྗེད་དགོངཥ་ཞུ་གཏང་དགོ། ༼༡༣.༦.༡༡༽ སྫོང་བརར་རྤྱིགཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ སླྫོབ་སྫོང་
ངལ་གཥོ་ཟླ་ངོ་༡༨ ཚུན་ཚོད་ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དོན་ལུ་ སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་གངཥ་སུ་བརྤྱི་དགོ་་རུང་ གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ 
བརྤྱི་མྤྱི་ཆོག། ༼༡༣.༦.༡༢༽ ཟུར་དེབ་༡༣/ཀ་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ སླྫོབ་སྫོང་གི་དུཥ་ཡུན་ཧྤྱིལ་བུམ་འདི་ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དོན་ལུ་ སྤྱིག་གཡོག་
ངོ་མ་སྗེ་བརྤྱི་དགོཔ་དང། དེ་ཡང་སླྫོབ་སྫོང་གི་དུཥ་ཡུན་འདི་ལོ་ངོ་༢ ལཥ་ལྷག་མྤྱི་དང་ ཟུར་དེབ་ནང་གི་གནཥ་ཚིག་ཚུ་ཚང་དགོ། ༼༡༣.༦.༡༣༽ ཟླ་ངོ་
༦  གི་སྗེ་མའྤྱི་ངལ་གཥོ་འདི་  སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མ་སྗེ་བརྤྱི་དགོ། ༼ ༡༣.༦.༡༤༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་མ་བརྤྱིཥ་པར་  ཟླ་ངོ་༣  རྤྱིང་གི་ངལ་གཥོ་
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སྟབཥ་ཅིག་ཁར་ལེན་མྤྱི་འདི་ སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་གངཥ་སུ་བརྤྱི་དགོ། ༼༡༣.༦.༡༥༽ ཟླ་ངོ་༣  ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོ། དམྤྱིགཥ་བཥལ་
ངལ་གཥོ།  ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་ངལ་གཥོ་ནང་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་འྫོཥ་འབབ་མྗེདཔ་དང་  ས་བསྗེཥ་ལམ་ལུགཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་  ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ངོ་ཡོད་
བརྤྱིཥ་ཏེ་  བྤྱིན་ནིའྤྱི་འྫོཥ་འབབ་ཡོད། ༼ ༡༣.༦.༡༦༽ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཐེངཥ་གཅིག་ཡང་མ་འཐོབ་མྤྱི་ལུ་  མགྫོགཥ་འགྫོཥ།  གཟྗེངཥ་ཐོན།  ཀུན་
གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་གྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཐོབ་ལམ་མྗེད། ༼༡༣.༦.༡༧༽ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཚུ་  མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་གནང་བ་གནང་དགོ། 
༼༡༣.༦.༡༨༽  གནང་བ་གྲུབ་ཚར་ཞྤྱིནམ་ལཥ་བཀའ་རྒྱ་ནང་  དོན་ཚན་ཚང་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། མྤྱིང་དང་ཞྤྱི་གཡོག་ངོ་རགཥ་ཨང་།  གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་
གནཥ་དང་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། ཆ་འཇོག་གི་ཚེཥ་གངཥ། གཡོག་གནཥ་ཚུ་བཀོད་དགོ། ༼༡༣.༦.༡༩༽ ལཥ་སྗེའྤྱི་རྒྱབ་སྫོན་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགཥ་ལུ་ཕུལ་དགོ། ༼༡༣.༦.༢༠༽ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་ལྫོགཥ་གྲུབ། ལཱ་ཤུལ།  ཐ་དམ་ཚིག། དགོཥ་མཁོ་ཡོད་མྗེད་ཚུ་མ་བལ་བར་  གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་
འབད་མྤྱི་ཆོག།  
 
༡༣.༧༽ ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་ཐོག་ལཥ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང།  ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་གྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཡང་།  
༼༡༣.༧.༡༽ ལཥ་སྗེ་གིཥ་གཡོག་གི་ཥ་སྟྫོང་ཐོནམ་ད་  ཁྱབ་བསགཥ་འབད་དགོཔ་དང་ མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ ལུ་  ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་ནིའྤྱི་དུཥ་ཡུན་བདུན་ཕག་
གིཥ་བྤྱིན་དགོ།  
༼༡༣.༧.༢༽ ཁྱད་འཛིན་༡ པའྤྱི་ཥ་སྟྫོང་འདི་ ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་བཀོད་རྤྱིཥ་ལར་གཥལ་བསགཥ་འབད་དགོ།  
༼༡༣.༧.༣༽ གཡོག༌གི༌ཥ་སྟྫོང༌གཥལ༌བསགཥ༌ནང་ཚང་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།  ༼ཀ༽  གོ༌གནཥ༌ཀྤྱི༌མྤྱིང༌། གནཥ་རྤྱིམ། སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད།  ༼ཁ༽ 
འབྗེལ་ཡོད་ཤེཥ་ཡོན་འཐེབ། རྤྱིག་རལ། ལྫོགཥ་གྲུབ། ༼ག༽ མཥ༌མྫོང་། ༼ང༽ གཡོག་གནཥ། ༼ཅ༽ ཡིག་ཆ། ༼ཆ༽ ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་
ཚེཥ། ༼ཇ༽ འབྗེལ་ཨང་དང་ གྫོག་འཕྤྱིན་ཁ་བང་ཚུ་བཙུགཥ་དགོ།  
༼༡༣.༧.༤༽ འྫོཥ་ཚད་ཡང་། ༼ཀ༽ ཉུང་མཐའྤྱི་ཤེཥ་ཡོན། ༼ཁ༽ གོ་གནཥ་འད་མམ་དང་ གནཥ་རྤྱིམ་གཅིག་གི་དམའ་མྤྱི་ཚུ་ ཉུང་ཤོཥ་ལོ་
ངོ་༢  ཀྤྱི་སྤྱིག་གཡོག་ཚང་དགོཔ།  ༼ག༽ མཐོ་བའྤྱི་གོ་གནཥ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ཡང་ཉུང་ཤོཥ་ལོ་ངོ་༢  ཀྤྱི་སྤྱིག་གཡོག་ཚང་དགོཔ། ༼ང༽ འཛུལ་
ཞུགཥ་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ནང་མྗེན་མྤྱི། ༼ཅ༽  ཞྤྱི་གཡོག་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཐོག་  གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཏེ་  གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཐེངཥ་གཅིག་ལེན་མྤྱི། 
༼ཆ༽ ཟུར་དེབ་༢/ཀ་པ་དང་འཁྤྱིལ་ སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་གཅིག་ནང་ཨིན་མྤྱི། ༼ཇ༽ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དུཥ་ཡུན་དང་ མམ་པའྤྱི་ཕག་ཞུ་
མྤྱི། ༼༽ སྫོན་མྗེད་དན་ཐོ་ཡོད་མྤྱི། ༼ཏ༽ ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར། སབཥ་གཡོག། དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ། སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོའྤྱི་ནང་མྗེན་མྤྱི། 
༼ཐ༽ འདཥ་པའྤྱི་ལོ་༢ གི་ ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་སྐུགཥ་ཚད་  “འབྤྱིང་” ཡན་ཆད་འཐོབ་མྤྱི།  ༼ད༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ཁྱད་རྤྱིག་པ་དང་  རྤྱིག་རལ་ཅན་ཚུ་
བསྲུང་ཐབཥ་བསྤྱིག་དགོཔ་ཚུ་ཨིན།  
༼༡༣.༧.༥༽ ཧྗེ་མ་ལཥ་བཅའ་མར་གཏོགཥ་མྤྱི་འདི་ ལོག་སྟྗེ་གཏོགཥ་ན་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོག།  
༼༡༣.༧.༦༽ ཞུ་ཡིག་དང་ ཁྱད་ཡོན་ཐོ།  
༼༡༣.༧.༧༽ ཡིག་ཆ་འཐེབ་བཙུགཥ་དགོཔ་ཡང་། སླྫོབ་རྤྱིག་སྐུགཥ་ཤོག་གི་འད།  སྫོང་བརར་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་འད། འདཥ་པའྤྱི་ལོ་ངོ་༢  ཀྤྱི་ལཱ་ཤུལ་
སྐུགཥ་ཚད་དབྗེ་དཔྱད་འབྤྱི་ཤོག། དགོཥ་མཁོ་ཅན་གྤྱི་ཡིག་ཆའྤྱི་རྤྱིགཥ་ཚང་དགོ།  
༼༡༣.༧.༨༽ མྤྱི་ངོམ་ཕྤྱི་ཥེལ་ཡང་།  ཚད་གཞྤྱི་ཐག་གཅད།  ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད། འྫོཥ་ཚད་ཅན་གྤྱི་ཕྤྱི་ཥེལ། འབྗེལ་ཡོད་འྫོཥ་ལྡན་ལུ་གོ་སབཥ།  
གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་མྤྱི་ཚུ་ལུ་བར་ལན།  མྤྱི་ངོམ་མྗེད་མྤྱི་དང་གཅིག་ལཥ་མྗེད་ན་  བདུན་ཕག་གིཥ་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་ཕར་འགང་དགོ།  མྤྱི་ངོམ་ལུ་ཡིད་ཆེཥ་མ་
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འདྫོངཥ་ན་ ཚེཥ་གངཥ་ཕར་འགང་འབད་དགོ། དུཥ་ཡུན་ཕར་འགང་འབད་རུང་མྤྱི་ངོམ་གཅིག་ལཥ་མྗེད་རུང་ གདམ་འཐུའྤྱི་བ་རྤྱིམ་འཕྫོ་མཐུད་འབད་
དགོ། ཚེཥ་གངཥ་ཕར་འགང་འབད་རུང་ མ་འྫོངཥ་པ་ཅིན་ངོ་ཚབ་ཅིག་བསྫོ་བཞག་འབད་དེ་དུཥ་མཐུན་བཟྫོ་དགོ།  
༼༡༣.༧.༩༽ གདམ་འཐུའྤྱི་བ་རྤྱིམ་འདི་ ༼༡༣ .༧.༩.༡༽ འྫོཥ་འབབ་དང་དང་བདེན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་  གཞྤྱི་བཙུགཥ་འབད་དེ་བསྟར་སྫོད་འབད་དགོཔ་
ཡང་། ༼ཀ༽ གདམ་འཐུ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་འཐུཥ་མྤྱི་༥ འྫོང་དགོཔ་དང་།  ཁྱད་འཛིན་༡ པའྤྱི་འདི་  ཞྤྱི་ལྷན་ལཥ་ངོ་ཚབ་ཅིག་དགོ།  ༼ཁ༽ གདམ་
འཐུའྤྱི་ཚོགཥ་ཆུང་ལུ་  ཚུལ་མཐུན་གྤྱི་གཥལ་བཤད་འབད་དགོ། ༼ག༽ བཀག་སྐུགཥ་ཚད་  གཏན་འབེབཥ་འབད་དགོ།  ༼ང༽ དཔྱ་སྙྫོམ་གྤྱི་
སྐུགཥ་འདི་  མཐའ་དཔྱད་ཀྤྱི་སྐུགཥ་སྗེ་བརྤྱི་དགོ། ༼ཅ༽  འབྤྱི་ཤོག་༡༣/༡  པ་དང་འཁྤྱིལ་  དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་གྤྱི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་གུ་  རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ་
གིཥ་ཆ་རའྤྱི་འབྤྱི་རྒྱུགཥ་འབད་དགོ། ༼ཆ༽ དྤྱི་བ་དྤྱིཥ་ལན་འདི་རྫོང་ཁ་དང་ ཨིང་སད་ཟུང་འབྗེལ་འྫོང་དགོ། ༼ཇ༽ གདམ་འཐུའྤྱི་ཚོགཥ་ཆུང་གི་
འཐུཥ་མྤྱི་འདི་ ཁེ་ཕན་ལག་སྫོད་མྗེད་མྤྱི་ཅིག་དགོ། ༼༽ གྲུབ་འབཥ་བསྡུ་སྤྱིག་འབད་ཡོད་མྤྱི་གུ་ མྤྱིང་རགཥ་བཀོད་དགོ། ༼ཏ༽ འབྗེལ་ཡོད་ཡིག་
ཆ་ཚུ་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་སྔ་གོང་ལཥ་  བར་སྫོད་འབད་དགོ། ༼༡༣ .༧.༩.༢༽  གདམ་འཐུའྤྱི་འབྤྱི་ཤོག་ནང་གི་སྔྫོན་ཚད་ཅན་གྤྱི་དོན་ཚན་ཡང་།  
༼ཀ༽ གྫོང་གཥེབ་ཀྤྱི་ལཱ་གཡོག་ལུ་ལྤྱིད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༥ ། ༼ཁ༽ ལཱ་གཡོག་གི་རན་རྤྱིམ་ལུ་ལྤྱིད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༥ ། ༼ག༽ ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་ཀྤྱི་
ལྤྱིད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༤༠ ། ༼༡༣.༧.༩.༣༽ དྤྱིཥ་ལན་ལཥ་རྫོགཥཔ་གིཥ་ གྲུབ་འབཥ་བསྡུ་སྤྱིག་འབད་དགོ།  
༼༡༣.༧.༡༠༽ གྲུབ་འབཥ་གཥལ་སྟྫོན་ཡང་། ༼༡༣.༧.༡༠.༡༽ གདམ་འཐུའྤྱི་བ་རྤྱིམ་མཇུག་བསྡུ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ བདུན་ཕག་གིཥ་ཀྤྱི་ནང་འཁོད་ ཞྤྱི་
ལྷན་ལུ་ཕུལ་དགོ། ༼༡༣.༧.༡༠.༢༽ ཞྤྱི་ལྷན་ལཥ་  ཆ་འཇོག་ཐོབ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ིན་གངཥ་༢  ཀྤྱི་ནང་འཁོད་  གྲུབ་འབཥ་གཥལ་སྟྫོན་འབད་དགོ། 
༼༡༣.༧.༡༠.༣༽ གྲུབ་འབཥ་གཥལ་བསགཥ་འབད་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་ བདུན་ཕག་གིཥ་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་བྤྱིན་དགོཔ་དང་།  ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་
ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་དང་ ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་ཡང་བཙུགཥ་དགོ། ༼༡༣.༧.༡༠.༤༽  ཡིག་ཆ་ཚུ་བར་ལན་འབད་བའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ དུཥ་
ཡུན་བདུན་ཕག་གིཥ་ཀྤྱི་ནང་འཁོད་བཙུགཥ་དགོ།  
༼༡༣.༧.༡༡༽ གཡོག་བསྫོཥ ་ཡང་། ༼༡༣ .༧.༡༡.༡༽ ཁྱད་འཛིན་༡  པ་འདི་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་བྤྱིན་དགོ། གནཥ་ཥོར་མྤྱིན་པའྤྱི་ཀུན་
གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་ཐོག་ ༼༡༣.༧.༡༡.༢༽ གདམ་ཁ་འབད་ཡོད་མྤྱི་འདི་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་དགོཔ་དང་ བསྫོ་བཞག་བཀའ་རྒྱའྤྱི་འད། གྲུབ་འབཥ་བསྡུ་
སྤྱིག་གི་འད།  ཥ་སྟྫོང་ཁྱབ་བསགཥ་ཀྤྱི་འད།  ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་ཞུ་ཡིག་ཨང་།  རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་ཞུ་ཡིག་ཨང་ཚུ་  ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་
ཕུལ་དགོ། ༼༡༣.༧.༡༡.༣༽ གནཥ་ཥོར་ཚུ་  ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་འགོ་འདྗེན་འཐབ་དགོཔ་དང་། ལྷན་ཁག ། ལཥ་སྗེ། ཡང་ན་ལཱ་རྤྱིགཥ་ནང་འཁོད་གནཥ་
ཥོར་ཚུ་ ལྷན་ཁག་དང་ལཥ་སྗེ་རང་རང་ཥོ་ཥོ་གིཥ་ འགོ་འདྗེན་འཐབ་དགོ། སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་གཅིག་པའྤྱི་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ་ནང་ གནཥ་ཥོར་
ཡང་ན་ ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན་གཅིག་གི་ གནཥ་ཥོར་གྤྱི་དོན་ལུ་གྤྱི་ཡིག་ཆ་ ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་ཀྤྱི་འད། གྲུབ་འབཥ་
བསྡུ་སྤྱིག་གི་འད།  ལཱ་གཡོག་ལཥ་སྗེའྤྱི་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར།  ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་ཞུ་ཡིག་ཨང་དང་  རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་གྤྱི་ཞུ་ཡིག་
ཨང་ཚུ་ཨིན། ༼༡༣.༧.༡༡.༤༽ ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་ཅིག་གི་ཐོག་ལཥ་ གཡོག་བཙུགཥ་དང་གདམ་འཐུའྤྱི་བ་རྤྱིམ་ཚུ་ ཥ་སྟྫོང་གཥལ་བསགཥ་
འབད་བའྤྱི་ིན་ལཥ་ཟླ་ངོ་༢ གི་ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་དགོ།  ༼༡༣.༧.༡༡.༥༽ ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་  བསྫོ་བཞག་དང་གོ་གནཥ་
ཡར་ཥེང་དོན་ལུ་  ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་གིཥ་ཕག་ཞུ་དགོ།  ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་ནང་ལུ་  བཅའ་མར་གཏོགཥ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་གནང་བ་ཅན་གྤྱི་ཆད་ཀྤྱི་
ངལ་གཥོ་འཐོབ་རུང་ འགྲུལ་འཐུཥ་དང་ིན་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད། 
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༡༣.༨༽ རྤྱིགཥ་བསྫོམཥ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། 
༼༡༣.༨.༢༽ རྤྱིགཥ་བསྫོམཥ་གོ་གནཥ་འདི་ལུ་འགན་བསྡུར་འབད་མྤྱི་དགོ། ༼༡༣.༨.༣༽ རྤྱིགཥ་བསྫོམཥ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གྤྱི་འྫོཥ་ཚད་ཡང་།  
༼༡༣.༨.༣.༡༽ སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་ནང་ཉུང་ཤོཥ་ལོ་ངོ་༤  ཡང་ན་༥  ཚང་དགོ།  ༼༡༣.༨.༣.༢༽  ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་སྐུགཥ་ཚད་ “འབྤྱིང་” 
འཐོབ་དགོ། ༼༡༣.༨.༣.༣༽ ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་ནང་ “ལེགཥ་བཅོཥ་དགོཔ་” ཡོད་ན་ལོ་ངོ་གཅིག་འཐེབ་ཕག་ཞུ་དགོ། ༼༡༣.༨.༣.༤༽ སྫོན་མྗེད་
གཡོག་ཐོ། ༼༡༣.༨.༣.༥༽ ཡིག་ཆ་ཕུལ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།  ༼ཀ༽ མམ་བསབཥ་ཀྤྱི་ལོ་ལར་ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད། ༼ཁ༽  ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་
ཁྱྗེར། ༼ག༽ རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། ༼ ༡༣.༨.༤༽  ལཥ་སྗེ་གིཥ་ཟུར་དེབ་༡༣/༢པའྤྱི་ནང་གི་  གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་བཅུད་བསྡུཥ་འབྤྱི་ཤོག་
བཀང་སྟྗེ་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོ། ༼༡༣.༨.༥༽ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་བཀོད་རྒྱའྤྱི་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་ཚང་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། མྤྱིང་དང་ཞྤྱི་གཡོག་
ངོ་རགཥ་ཨང་།  གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་གནཥ་དང་ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ།  ཆ་འཇོག་གི་ཚེཥ་གངཥ།  གཡོག་གནཥ་ཚུ་བཀོད་དགོ།  ༼༡༣.༨.༦༽  གོ་
གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཁ་གཥལ་དང་  གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་བཅུད་བསྡུཥ་འབྤྱི་ཤོག་ཚུ་  ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱི་ཚེ་གངཥ་དང་བསྟུན་གཏང་དགོ།  ༼༡༣.༨.༧༽   གོ་
གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་སྲུང་བཞག་འབད་དེ་  ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ནམ་དགོཔ་ཅིག་སྟྫོན་དགོ།  ༼༡༣.༨.༨༽  ལ་སྫོར་སྗེ་རྤྱིམ་པ་ཚུ་ལ་
སྫོར་༡ པ་ཚུན་འགྫོ་ཆོག། 
 
༡༣.༩༽ ཁྱད་འཛིན་༡ པའྤྱི་མཁཥ་མཆོག་གི་གོ་གནཥ་ལུ་ཡར་ཥེང་། 
༼༡༣.༩.༡༽ ཁྱད་རྤྱིག་གི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ཁྱད་འཛིན་༡ པ་ཚུན་ འགན་བསྡུར་འབད་མ་དགོ་པར་བཀལ་དགོཔ་ཡང་། ༼༡༣.༩.༡.༡༽ ལོ་ངོ་༤ མཇུག་
བསྡུ་མྤྱི། ༼༡༣.༩.༡.༢༽ ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་སྐུགཥ་ཚད་ “འབྤྱིང་” འཐོབ་མྤྱི། ༼༡༣.༩.༡.༣༽ “ལེགཥ་བཅོཥ་དགོཔ་” ཡོད་ན་ལོ་ངོ་གཅིག་
འཐེབ་ཕག་ཞུ་དག།ོ ༼༡༣.༩.༡.༤༽  མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་འགན་ཁག་དང་འཁྤྱིལ་ གནཥ་རྤྱིམ་མཐོ་བའྤྱི་ལཱ་འགན་དང་ འབྗེལ་བའྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་
ཚུ་བཙུགཥ་ཆོག། ༼༡༣.༩.༡.༥༽ ཁྱད་རྤྱིག་ལཱ་ནང་འཕྫོ་མ་ཆད་པར་ཡོད་མྤྱི། ༼༡༣.༩.༡.༦༽ སྫོན་མྗེད་གཡོག་ཐོ་མྤྱི། ༼༡༣.༩.༢༽ ལཥ་གཡོགཔ་
རང་ཥོའྤྱི་མཁཥ་མཆོག་གི་ལཱ་འདི་ འཕྫོ་འཐུད་དེ་འབད་ནི་རྗེ་བ་ཡོད་ན་ ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་འབད་མ་དགོ་པར་ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་འབད་དགོ། 
༼༡༣.༩.༣༽ མཁཥ་མཆོག་གི་གོ་གནཥ་འདི་ གངཥ་འབོར་ནང་འཁོད་ལུ་སྙྫོམ་སྤྱིག་འབད་དགོ། ༼༡༣.༩.༤༽ ཡིག་ཆ་བཙུགཥ་དགོ་མྤྱི་ཚུ་ཡང་ 
མམ་བསབཥ་ཀྤྱི་ལོ་ལར་ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད། ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། ༼༡༣.༩.༤.༡༽ གྫོཥ་འཆར་བཀོད་པའྤྱི་
མཁཥ་མཆོག་གི་ གོ་གནཥ་འདིའྤྱི་གཡོག་གི་འགྗེལ་བཤད་ཁ་གཥལ། ༼༡༣.༩.༤.༢༽ གཡོག་གནཥ་བདེ་སྤྱིག་འབྤྱི་ཤོག་༡༣/༣ པ། 
༼༡༣.༩.༤.༣༽ ཁྤྱིམཥ་མཐུན་འགན་ལེན་འབྤྱི་ཤོག༡༣/༤ པ་ཚུ་ཨིན། ༼༡༣.༩.༥༽ མཁཥ་མཆོག་གི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གཡོག་གི་འགྗེལ་བཤད་དང་
འཁྤྱིལ་དགོ། ༼༡༣.༩.༦༽ ཁྱད་འཛིན་༢ པ་འདི་མཁཥ་མཆོག་ཡང་ན་ འཛིན་སྫོང་གིཥ་ལཥ་གང་རུང་ནང་ སྫོ་བཤུད་ཀྤྱི་ཐག་གཅད་འབད་ཥ་ཨིན། 
༼༡༣.༩.༧༽ ཁྱད་འཛིན་༡ པ་ཁྱད་རྤྱིག་ནང་ཚུད་མྤྱི་ཚུ་ འཛིན་སྫོང་གོ་གནཥ་ནང་ ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་འབད་མྤྱི་ཆོགཔ་དང་ དེ་བསྟུན་
ཁྤྱིམཥ་མཐུན་འགན་ལེན་གུ་ མྤྱིང་རགཥ་བཀོད་དགོ། ༼༡༣.༩.༨༽ ཁྱད་འཛིན་༡ པ་འཛིན་སྫོང་ནང་ཨིན་མྤྱི་ཚུ་གིཥ་ཁྱད་ཆོཥ་ག་ར་ཚང་པ་ཅིན་ 
མཁཥ་མཆོག་གོ་གནཥ་ནང་ལུ་སྫོ་བཤུད་འབད་ཆོག། ༼༡༣.༩.༩༽ ལཥ་སྗེ་ཚུ་གིཥ་མཁཥ་མཆོག་ནང་བཙུགཥ་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་སྫོད་ནི་ཚུ་ངེཥ་བརན་
བཟྫོ་དགོ། 
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༡༣.༡༠༽ མགྫོགཥ་འགྫོཥ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་།  
༼༡༣.༡༠.༡༽ ཡན་ལག་གནཥ་རྤྱིམ་ “ཁ་”པ་དང་“ག་”པ་གིཥ་ “ཀ་”པ་དང་གཅིག་ཁར་བསབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་དང་  ལཱ་ཤུལ་བཏོན་མྤྱི་ཚུ་ལུ་མགྫོགཥ་
འགྫོཥ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གནང་དགོ། ༼༡༣.༡༠.༢༽ མགྫོགཥ་འགྫོཥ་ཀྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གནང་དགོཔ་ཡང་། ༼༡༣.༡༠.༢.༡༽ སྤྱིག་ལོ་ ལོ་ངོ་
༢ ཚང་དགོ། ༼༡༣.༡༠.༢.༢༽  ཥེང་ཐེངཥ་༢ པའྤྱི་དོན་ལུ་སྤྱིག་ལོ་ལོ་ངོ་༣ ཚང་དགོ། ༼༡༣.༡༠.༢.༣༽ ལཱ་ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད་“འབྤྱིང་
” འ ཐོབ་དགོ།  ༼༡༣.༡༠.༢.༤༽ “ལེགཥ་བཅོཥ་དགོཔ་”ཚུ་  ལོ་ངོ་གཅིག་འཐེབ་ཕག་ཞུ་དགོ། ༼༡༣.༡༠.༢.༥༽ སྫོན་མྗེད་གཡོག་ཐོ།  
༼༡༣.༡༠.༢.༦༽ དགོཥ་མཁོའྤྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་དགོ།  ༼༡༣.༡༠.༢.༧༽ ལོ་ངོ་༢ གི་ ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་གྲུབ་འབཥ། ༼ ༡༣.༡༠.༢.༨༽  མྤྱི་
སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྫོན།  ༼༡༣.༡༠.༣༽ མགྫོགཥ་འགྫོཥ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་  ཚར་གིཥ་ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་ལེན་མྤྱི་ཆོག། ༼༡༣.༡༠.༤༽ 
མགྫོགཥ་འགྫོཥ་གོ་གནཥ་འཐོབ་པའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་  ཉུང་ཤོཥ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཡོད་པའྤྱི་ལོ་གངཥ་དང་འདན་འད་ཕག་ཞུ་དགོ།  
༼༡༣.༡༠.༢.༥༽  གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཚར་གཅིག་ཡང་མ་འཐོབ་ན་ མགྫོགཥ་འགྫོཥ་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དོན་ལུ་འྫོཥ་འབབ་མྗེད། 
 
༡༣.༡༡༽ གཟྗེངཥ་ཐོན་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། 
༼༡༣.༡༡.༡༽ ཁྱད་འཕགཥ་ཀྤྱི་ལཱ་ཤུལ་དང་ འགོ་ཁྤྱིད་པའྤྱི་སྤུཥ་ཚད་ལུ་ངོཥ་འཛིན་གནང་དགོ། ༼༡༣.༡༡.༢༽ ཟླ་ངོ་༦  ཡང་ན་ལོ་ངོ་༡ གི་སྔ་གོང་
ལཥ་བྤྱིན་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཅིག་ཨིན།  ༼༡༣.༡༡.༣༽ གཟྗེངཥ་ཐོན་གྤྱི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་ཚང་དགོཔ་ ཚུ་ཡང་། ༼༡༣ .༡༡.༣.༡༽  ལོ་༣ 
“མཆོག་གྱུར་” རྒྱུན་མཐུད་ཐོབ་མྤྱི།  ༼༡༣.༡༡.༣.༢༽ སྤྱིར་བཏང་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ལུ་ ལོ་ངོ་༡ ལུཥ་ཡོད་མྤྱི། ༼༡༣ .༡༡.༣.༣༽   མཐོ་བའྤྱི་
འགན་ཁུར་འབག་ཚུགཥ་པའྤྱི་ལྫོགཥ་གྲུབ་ཡོད་མྤྱི། ༼༡༣ .༡༡.༣.༤༽  དམྤྱིགཥ་བཥལ་གྤྱི་ལཱ་འབད་ཚུགཥ་མྤྱི། ༼༡༣ .༡༡.༣.༥༽  གཞུང་ལུ་ཕན་
འདེབཥ་འབད་ཚུགཥ་མྤྱི། ༼༡༣.༡༡.༣.༦༽ སྫོན་མྗེད་གཡོག་ཐོ། ༼༡༣.༡༡.༣.༧༽ ཟུར་དེབ་ཀ་པའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ མམ་བསབཥ་ཀྤྱི་ལོ་ལར་ལཱ་
ཤུལ་སྐུགཥ་ཚད། ེན་སྲུང་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར། རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར།  བདེན་ཁུངཥ་འབྤྱི་ཤོག་༡༣/༥ པ་ཚུ་ཕུལ་དགོ། ༼༡༣ .༡༡.༣.༨༽ མྤྱི་
སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་བདེན་དཔྱད། ༼༡༣.༡༡.༣.༨༽  ཕྤྱི་ཥེལ་དང་རྒྱབ་སྫོན་འབད་ཡོདཔ།  ༼༡༣.༡༡.༣.༩༽  བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་  ཞྤྱི་
ལྷན་གྤྱི་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ། ༼༡༣ .༡༡.༣.༡༠༽  ཟུར་དེབ་༡༣/ཀ་པ་ནང་གི་ཁྱད་རྤྱིག་ཚུ་  ཚད་གཞྤྱི་ཚང་ན་གནང་དགོ། ༼༡༣.༡༡.༣.༡༡༽  གོ་
གནཥ་ཡར་ཥེང་ཐེངཥ་གཅིག་ཡང་མ་ཐོབ་ན་ གཟྗེངཥ་ཐོན་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་དོན་ལུ་འྫོཥ་འབབ་མྗེད། 
 
༡༣.༡༢༽ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་མཐོ་གཏུགཥ། 
ཚད་གཞྤྱི་ཚང་རུང་ཆ་འཇོག་མ་འབད་ན་ མཐོ་གཏུགཥ་དབང་འཛིན་ལུ་མཐོ་གཏུགཥ་འབད་ཆོག། 
 
༡༣.༡༣༽ འགན་ཁག་རྤྱིཥ་སྫོད་ལེན། 
གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཐོབ་ན་ གཞུང་ཆཥ་དང་ཡིག་སྫོད། དན་ཐོ་ཚུ་རྤྱིཥ་སྫོད་འབད་དགོ། 
 
༡༣.༡༤༽ འདྤྱིཥ་སྫོང་།  
གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་ཐོབ་པའྤྱི་སབཥ་ འྫོཥ་འབབ་ལྡན་པའྤྱི་འདྤྱིཥ་སྫོང་འགོ་འདྗེན་འཐབ་དགོ།  
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༡༡༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༤ པ་གནཥ་ཥོར། 
 
༡༤.༣༽ གནཥ་ཥོར་གྤྱི་དབང་འཛིན། 
༡༤.༣.༡༽ གནཥ་ཥོར་འབད་ནིའྤྱི་དབང་ཚད་གཤམ་གཥལ་ལར། 
ཨང་། གནཥ་ཥོར་གྤྱི་དབྗེ་བ། དབང་འཛིན། 

༡ ལཥ་སྗེ་གཅིག་ལཥ་གཅིག་ནང་གནཥ་ཥོར། ཞྤྱི་ལྷན་/གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེ། 
༢ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁཥ་མཆོག་མ་བརྤྱིཥ་པའྤྱི་ལཥ་སྗེའྤྱི་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་གནཥ་ཥོར། * ལཥ་སྗེ། 
༣ སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན་གཅིག་ལཥ་གཅིག་ནང་གནཥ་ཥོར། ཞྤྱི་ལྷན། 

༤ སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོ་ཅིག་གི་ནང་གཥེཥ་སྗེ་ཚན་གཅིག་ལཥ་གཅིག་ནང་གནཥ་ཥོར། (ཁྱད་འཛིན་༢ པ་ཚུན།) ལཥ་སྗེ། 

*འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་༢༠༡༠ ཅན་མའྤྱི་དོན་ཚན་༥༢ པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་འབད་དགོ།  

 
༡༤.༣.༢༽ ར་ཁྤྱིམཥ་ཅན་གྤྱི་ཡིག་ཚང་ཚུའྤྱི་བར་ན་ གནཥ་ཥོར་གཏང་ནི་དང་ལེན་ནི་ཚུ་ ཞྤྱི་ལྷན་ཡང་ན་ གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེ་གིཥ་ འབྗེལ་ཡོད་ཡིག་

ཚང་ཚུ་དང་བསྟུན་གྫོཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་འབད་དགོ། 
 
༡༤.༤༽ སྤྱིར་བཞག་ལམ་ལུགཥ། 
༡༤.༤.༡༽ གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་གཞྤྱིའྤྱི་དགོངཥ་དོན་དང་མཐུན་པའྤྱི་ གནཥ་ཥོར་ལམ་སྟྫོན་ཅིག་བཟྫོ་སྟྗེ་ 
ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།  
༼༡༤.༤.༢༽ འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་དང་མམ་འབྗེལ་ཐོག་ གནཥ་ཥོར་འགོ་བཙུགཥ་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ ཟླ་ངོ་༦ གི་སྔ་གོང་ལུ་ གནཥ་ཥོར་གྤྱི་འཆར་
གཞྤྱི་བརམཥ་ཏེ་གནཥ་ཥོར་གཏང་དགོ།  
༼༡༤.༤.༣༽ སྗེ་ཚན་ནང་འཁོད་ནང་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཥོར་ནི་འདི་ གནཥ་ཥོར་སྗེ་ཆ་བཞག་མྤྱི་ཆོག།  
༼༡༤.༤.༤༽ ཟུར་དེབ་༢/ཀ་པ་དང་འཁྤྱིལ་  སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་ནང་འཁོད་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་གཏང་ཆོག།  སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་ནང་འཁོད་ནང་
ཨིན་རུང་  ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན་ཡང་ན་  གོ་གནཥ་ཚུ་ཥོར་ཏེ་གནཥ་ཥོར་གཏང་ཆོག་ནི་དང་  དེ་ཡང་ཤམ་གཥལ་དོན་ཚན་གུ་གཞྤྱི་བཞག་དགོ། 
༼༡༤.༤.༤.༡༽ ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་ནིའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལུ་གོ་གནཥ་འདི་ནང་  ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་དུཥ་ཡུན་དང་མམ་པའྤྱི་  ཉུང་མཐའྤྱི་དུཥ་ཡུན་
ཚང་ཡོད་མྤྱི། ༼༡༤.༤.༤.༢༽ གོ་གནཥ་གཥརཔ་གི་སྗེ་རྤྱིམ་ཡང་ན་  འགོ་ཐོག་གཡོག་བསྫོཥ་ཚེ་གངཥ་ལཥ་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་༣  ཡོད་མྤྱི། 
༼༡༤.༤.༤.༣༽ ཁྱད་རྤྱིག་ལཱ་གཡོག་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་ནང་འཁོད་  ཤེཥ་ཚད།  རྤྱིག་རལ། ལྫོགཥ་གྲུབ་དང་  མཥ་མྫོང་གཅིག་
མཚུངཥ་ཡོད་མྤྱི་ནང་གཏང་ཆོག། ༼༡༤.༤.༤.༤༽ སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་བཀོད་གཞན་ཅིག་ནང་ གནཥ་ཥོར་འགྫོ་ནི་འདི་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་དུཥ་ཡུན་རྤྱིང་
ལུ་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་འགན་སྫོད་འགོ་དཔོན་ཅིག་སྗེ་ བརྤྱི་འཇོག་འབད་ཆོག།  
༼༡༤.༤.༥༽ ལཱ་གཡོག་ནང་ལོ་ངོ་༥ རྗེ་ཚང་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་དང་། ཡང་ན་གཤམ་གཥལ་དོན་ཚན་༡༠ པ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ།  
༼༡༤.༤.༦༽ ལཥ་སྗེ་གཅིག་ལཥ་གཅིག་ནང་  གནཥ་ཥོར་ལུ་བརྗེན་ཏེ་ལཥ་སྗེ་ཡང་ན་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ སྟབཥ་མ་བདེཝ་གང་ཉུང་བཟྫོ་ནིའྤྱི་དོན་
ལུ་ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་ལ་རྫོག་དང་ཐབཥ་ལམ་བཏོན་དགོ།  
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༼༡༤.༤.༧༽ མྤྱི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་མ་གཏོགཥ་ སླྫོབ་གྲྭའྤྱི་གནམ་དགུན་གྤྱི་ངལ་གཥོའྤྱི་སབཥ་ལུ་ འགོ་འདྗེན་འཐབ་དགོ།  
༼༡༤.༤.༨༽ མྤྱི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ལཥ་སྗེ་གང་རུང་ནང་ གནཥ་ཥོར་གཏང་ཆོག།  
༼༡༤.༤.༩༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་འཐེབ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ ལཥ་སྗེ་གཅིག་ལཥ་གཅིག་ནང་ལོག་སྟྗེ་ བཀྲམ་བཙུགཥ་འབད་ནིའྤྱི་དབང་ཚད་འདི་ ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་ཡོད།  
༼༡༤.༤.༡༠༽ གཤམ་གཥལ་གྤྱི་ལཱ་རྤྱིགཥ་གཙོ་བོའྤྱི་སྗེ་ཚན་ཚུ་  ེན་ཁ་ཅན་ཨིནམ་ལཥ་  རང་ཥོའྤྱི་གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེ་གིཥ་བཟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་ལམ་སྟྫོན་
ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ གནཥ་ཥོར་གཏང་དགོ། ༼༡༤.༤.༡༠.༡༽ བདག་སྫོང་ལཱ་གཡོག། རྒྱུ་དངོཥ་དང་འཛིན་སྫོང་ལཱ་གཡོག ། ༼༡༤.༤.༡༠.༢༽ རྤྱིཥ་
ཞྤྱིབ། འྫོང་འབབ། དངུལ་རྤྱིཥ། རྤྱིཥ་ལཥ། འཆར་དངུལ། ནང་འཁོད་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ལཱ་གཡོག།  ༼༡༤.༤.༡༠.༣༽ ཞྤྱི་བའྤྱི་ཐོ་བཀོད་དང་མྤྱི་རྤྱིཥ། མྤྱི་
སྟྫོབཥ་འཛིན་སྫོང་དང་གོང་འཕེལ། ཕྤྱི་མྤྱི་ནང་སྫོད། བཟྫོ་གྲྭའྤྱི་མཐུན་འབྗེལ་དང་སྫོང་བརར་ལཱ་གཡོག ། ༼༡༤.༤.༡༠.༤༽ བཟྫོ་རྤྱིག།  ཥ་རྤྱིག་དང་
ཥ་གཏེར།  ཥ་ཆའྤྱི་ལཱ་གཡོག། ཁྫོམ་ཚོགཥ་གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན།  ནགཥ་ཚལ་དང་མཐའ་འཁོར་གནཥ་སྟངཥ་ལཱ་གཡོག།  ༼༡༤.༤.༡༠.༥༽  
བཀོད་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག། ༼༡༤.༤.༡༠.༦༽ ཕྤྱི་འབྗེལ་ལཱ་གཡོག་དང་། ༼༡༤.༤.༡༠.༧༽ དང་ཁྤྱིམཥ་རྒྱབ་སྫོར། དང་སྫོད་དང་དར་ཁྱབ་ལཱ་གཡོག།  
༼༡༤.༤.༡༡༽ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ཤུལ་ལཥ་ར་ སྤྱིག་ལོ་ཚང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ གནཥ་ཥོར་གཏང་མྤྱི་ཆོག།  
༼༡༤.༤.༡༢༽ གཞུང་ཚབ།  སྐུ་ཚབ།  དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་དང་ གཞན་གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་  ཞྤྱི་གཡོགཔ་གདམ་འཐུ་འབད་ནི་འདི་  ཕྤྱི་
འབྗེལ་ལཱ་གཡོག་ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ།  
༼༡༤.༤.༡༣༽ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་འགོ་ཐོག་འཛུལ་མྤྱི་ཚུ་  མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་བརྤྱིཥ་ཏེ་ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་༣  མྗེད་པ་ཅིན་  གནཥ་ཥོར་གཏང་ནི་འྫོཥ་
འབབ་མྗེདཔ་དང་ གཡོག་ཐོག་ཡོད་དེ་གོ་གནཥ་གཥརཔ་གི་སྗེ་རྤྱིམ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་གཡོག་བསྫོཥ་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ལོ་ངོ་༣ མ་ཚང་རུང་འྫོཥ་འབབ་མྗེད།  
༼༡༤.༤.༡༤༽ རྨགཔ་དང་ཨམ་སྲུ་གིཥ་ཆ་ར་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་གིཥ་ཥ་གནཥ་གཅིག་ནང་ལུ་  གནཥ་ཥོར་གཏང་ནི་ཡོདཔ་བཟྫོ་དགོ། 
༼༡༤.༤.༡༥༽ རྤྱིག་རལ་དང་ཤེཥ་བའྤྱི་ལག་ལེན་དང་ མ་མཐུན་པའྤྱི་གཡོག་གནཥ་ནང་ལུ་ གནཥ་ཥོར་གཏང་མྤྱི་ཆོག།  
༼༡༤.༤.༡༦༽ གནཥ་ཥོར་འགྫོ་བའྤྱི་སབཥ་ གཞུང་གི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་སྫོ་ཥོར་འབད་མྤྱི་ཆོག།  
༼༡༤.༤.༡༧༽ གནཥ་ཥོར་འགྫོ་ཥའྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་འདི་ ད་ལྫོའྤྱི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ལཥ་  ཆུང་མྤྱི་འདི་གི་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་གཤམ་གཥལ་ལར། 
༼༡༤.༤.༡༧.༡༽  མྤྱི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ཨིན་ན་ ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་གོ་གནཥ་དང་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ བསྒྱུར་བཅོཥ་འགྫོ་རུང་ དངུལ་
ཕོགཥ་འདི་ ད་ལྫོ་ག་འཐོབ་མྤྱི་འདི་ར་སྫོད་དགོ། ༼༡༤.༤.༡༧.༢༽ ལཥ་གཡོགཔ་རང་ཥོའྤྱི་ དང་འདོད་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཨིན་ན་  དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་
ཚད་འདི་ གོ་གནཥ་དང་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་གཥརཔ་ལུ་ གཞྤྱི་བཞག་དགོ།  
༼༡༤.༤.༡༨༽ གནཥ་ཥོར་བཏང་བའྤྱི་སབཥ་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་གི་སྗེར་གྤྱི་ཡིག་སྫོད། ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་ཀྤྱི་འབྤྱི་ཤོག། དུཥ་མཐུན་གཡོག་ཐོ། དང་འཕལ་
གྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ལག་ཁྱྗེར་ཚུ་ འགན་གྫོལ་བཏང་བའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ིན་གངཥ་༡༥ གི་ནང་འཁོད་ གནཥ་ཥོར་གཏང་ཥའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ལུ་བསལ་དགོ།  
༼༡༤.༤.༡༩༽ གནཥ་ཥོར་འགན་གྫོལ་མ་བཏང་བའྤྱི་ཧྗེ་མ་  འགན་ཁག་རྤྱིཥ་སྫོད་དང་ཅིག་ཁར་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོཥ། ཡིག་སྫོད་ཡང་ན་  དན་ཐོ་ཚུ་
རྤྱིཥ་སྫོད་ལེན་འབད་དགོ། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༡།  
༼༡༤.༤.༢༠༽ གཤམ་གཥལ་གྤྱི་དགོངཥ་དོན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་སྒུག་ཐོ་རྒྱུན་སྫོང་འབད་དགོ། ༼༡༤.༤.༢༠.༡༽  ལཱ་
ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་བཏོན་མ་ཚུགཥ་མྤྱི།  ༼༡༤.༤.༢༠.༢༽ གཤམ་གཥལ་གནད་དོན་ལཥ་བརྗེན་  སྫོ་ཥོར་འབད་དགོ་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ།  ༼ཀ༽ ཞྤྱི་
གཡོག་ཕྤྱི་ཁའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ཚུ་ནང་ལཥ་ སབཥ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་ཚང་ཡོད་མྤྱི། ༼ཁ༽ ཟླ་ངོ་༦ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་དམྤྱིགཥ་བཥལ་ངལ་གཥོ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་
མྤྱི། ༼ ག༽ གཙུག་ལག་གཞྤྱི་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཚད་མཇུག་བསྡུ་མྤྱི། ༼༡༤.༤.༢༠.༣༽ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་ཐག་བཅད་པའྤྱི་གནད་དོན་གཞན་ལུ་བརྗེན་ཏེ་ཡོད་མྤྱི།  
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༼༡༤.༤.༢༠.༤༽ སྒུག་ཐོའྤྱི་ནང་ལུ་ཡོད་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གཡོག་གནཥ་ལུ་གཏང་ནིའྤྱི་གཙོ་རྤྱིམ་གཤམ་གཥལ་ལར། ༼ཀ༽ མྤྱི་སྟྫོབཥ་དཀོན་
དགཥ་ཀྤྱི་  དབྗེ་ཁག་ནང་ལུ་ཚུད་པའྤྱི་ཁྱད་རྤྱིག་གི་ཤེཥ་ཡོན་དང་  རྤྱིག་རལ་ཡོད་མྤྱི། ༼ ཁ༽  སྒུག་ཐའོྤྱི་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བའྤྱི་ཧྗེ་མ་ལཥ་ སླྫོབ་
སྫོང་འཕྫོ་མཐུད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་  འབྲུག་གཞུང་གི་སླྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་ལེན་མྤྱི།  ༼ག༽ སྒུག་ཐོ འྤྱི་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བའྤྱི་ཧྗེ་མ་ལཥ་  ལོ་ངོ་༡༠ གྤྱི་
རྤྱིང་ཕག་ཞུ་ཡོད་མྤྱི།  ༼ང༽  སྫོན་མྗེད་གཡོག་ཐོ་ཡོད་མྤྱི།  ༼ཅ༽ སྤྱིག་ལོ་མ་ཚང་བའྤྱི་ཧྗེ་མ་  གྲུབ་འབཥ་བཏོན་ནིའྤྱི་ལོ་གངཥ་ལེ་ཤ་ཡོད་མྤྱི། 
༼༡༤.༤.༢༠.༥༽ འཛིན་སྫོང་ལམ་ལུགཥ་དེ་ཡང་། ༼ཀ༽ སྒུག་ཐོའྤྱི་ནང་ལུ་བཞག་ནིའྤྱི་ཡུན་ཚད་མཐོ་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༦ ཨིན་དགོ།  ༼ཁ༽ ཟླ་ངོ་༦ 
གི་ནང་འཁོད་ གཤམ་འཁོད་ཀྤྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་འཚོལ་དགོ། ༼༡༽ འྫོཥ་འབབ་ལྡན་པའྤྱི་གཡོག་གནཥ་ཀྤྱི་  ཥ་སྟྫོང་ནང་གནཥ་ཥོར་གཏང་དགོ།  
༼༢༽ ཞྤྱི་ལྷན་ཡང་ན་  འབྲུག་གཞུང་གི་གཙོ་རྤྱིམ་ནང་ལུ་ཡོད་པའྤྱི་  དམྤྱིགཥ་བཥལ་དུཥ་བཀག་ཡོད་པའྤྱི་ལཥ་འགུལ་དང་  ལཥ་རྤྱིམ་ནང་ལུ་ལཱ་
འགན་སྫོད་དགོ། ༼༣༽ ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་ནང་  བཅའ་མར་གཏོགཥ་དགོ། ༼ག༽ ཟླ་ངོ་༦ གི་ནང་འཁོད་ གཡོག་གནཥ་སྫོད་མ་
ཚུགཥ་པ་ཅིན་ གཤམ་གཥལ་ཚུ་ལཥ་ངོཥ་ལེན་འབད་དགོ།  ༼༡༽ ལོ་གངཥ་མ་ཚང་བའྤྱི་སྔ་གོང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལཥ་འཆར།  ༼༢༽  བྫོ་འདོད་
དགོངཥ་ཞུ། ༼༣༽ ཐབཥ་མྗེད་དགོངཥ་ཞུ། ༼༡༤.༤.༢༠.༦༽ བཀག་ཐབཥ། ༼ཀ༽ ཞྤྱི་ལྷན་དང་ འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་གིཥ་  དུཥ་ཡུན་ཐུང་
ཀུ་ཅིག་ནང་ར་ གཡོག་གནཥ་ཅིག་ནང་གཏང་ནིའྤྱི་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ། ༼ཁ༽ ཞྤྱི་ལྷན་དང་འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་གིཥ་  ཚུལ་མཐུན་གཡོག་གནཥ་ཀྤྱི་
འཆར་གཞྤྱི་དང་ དུཥ་ཐོག་འབད་ནིའྤྱི་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ། ༼༡༤.༤.༢༡༽ གནཥ་སབཥ་གནཥ་ཥོར་གྤྱི་ཐོ་ཅིག་ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་གཤམ་གཥལ་ལར་ 
རྒྱུན་སྫོང་འབད་དེ་བཞག་དགོ། ༼༡༤.༤.༢༡.༡༽ གཤམ་གཥལ་གནད་དོན་གྤྱི་དོན་ལུ་  གནཥ་ཥོར་བཏང་ཡོད་ན་ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་གནཥ་སབཥ་གནཥ་
ཥོར་གྤྱི་ཐོ་ནང་ཨིན་དགོ། ༼ཀ༽ གནཥ་ཡུན་ཚང་ཡོདཔ། དོན་གཅོད།  གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་  དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་ནང་གནཥ་ཡུན་
ཚང་ཡོདཔ་ཡང་ན་ ལོག་སྟྗེ་འབོ་ཡོདཔ། ༼ཁ༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཕྤྱི་ཁའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ཚུ་ནང་ སབཥ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་ཚང་ཡོདཔ། ༼ག༽ ལཥ་སྗེ། ལཥ་
ཁུངཥ།  སྗེ་ཚན་ཚུ་སྫོ་བསམཥ་ཡོདཔ།  གཅིག་ཁར་བསབཥ་ཡོདཔ།  འབྗེལ་མཐུན་བཅད་ཡོདཔ།  ཡང་ན་འཇོན་ཐང་ཅན་བཟྫོ་ཡོདཔ།  ༼ང༽
 ཁྤྱིམཥ་ཁང་གི་རྫོད་གཞྤྱི་མཇུག་བསྡུ་སྟྗེ་ ེཥ་གྫོལ་བཏང་ཡོདཔ་། ༼ཅ༽ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་ཐག་བཅད་པའྤྱི་གལ་ཅན་ཡང་ན་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་གྤྱི་
གནཥ་སྟངཥ་གཞན་གང་རུང་ཡོད་ན། ༼༡༤.༤.༢༢༽ སྒུག་ཐོ་དང་གནཥ་སབཥ་གནཥ་ཥོར་གྤྱི་  ཐོ་ནང་ཡོད་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུའྤྱི་སྗེར་སྫོད་འདི་  
ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་གཏང་དགོ། 
 
༡༤.༥༽ ཕྫོགཥ་མཐུན་གནཥ་ཥོར།  
གནཥ་རྤྱིམ་གཅིག་པའྤྱི་གཡོག་ཐོག་གི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ འཕལ་ར་བཙུགཥ་དགོ་པ་ཅིན་ གཤམ་གཥལ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། ༼༡༤.༥.༡༽ ཉུང་མཐའ་
བདུན་ཕག་༢  ཀྤྱི་དོན་ལུ་ཡོངཥ་འབྗེལ་འཆར་སྫོ་ནང་  གཥལ་བསགཥ་འབད་དགོ།  ༼༡༤.༥.༢༽  གཥལ་བསགཥ་འབད་དེ་མྤྱི་ངོམ་གཅིག་ལཥ་
བརལ་མྗེད་རུང་  སྤྱིར་བཞག་ལམ་ལུགཥ་ཀྤྱི་དོན་ཚན་༡༤.༤.༤ པ་ལར་  དགོཥ་མཁོ་ཚང་ན་གནཥ་ཥོར་གཏང་ཆོག།  ༼༡༤.༥.༣༽  སྤྱིར་བཞག་
ལམ་ལུགཥ་ཀྤྱི་དགོཥ་མཁོ་ཚང་ན་ འཛུལ་ཞུགཥ་གནཥ་རྤྱིམ་གོ་གནཥ་ནང་ཡང་ གོ་སབཥ་བྤྱིན་དགོ། ༼༡༤.༥.༤༽ ཆ་མྗེད་གཏང་ནི་ཡང་ན་ ངོཥ་
ལེན་འབད་ནིའྤྱི་དབང་ཚད་འདི་  ལྷན་ཁག་ཡང་ན་ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ལུ་ཡོད།  ༼༡༤.༥.༥༽  མྤྱི་ངོམ་གཅིག་ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་ཡོད་པ་ཅིན་  
ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་  ཚུལ་མཐུན་གྤྱི་གདམ་འཐུའྤྱི་བ་རྤྱིམ་ཐོག་ལཥ་  མྤྱི་ངོམ་དག་ཤོཥ་འདི་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་  གནཥ་ཥོར་གྤྱི་གྫོཥ་
འཆར་བཙུགཥ་དགོ། ༼༡༤.༥.༦༽ ལོ་ལར་བཞྤྱིན་ དུཥ་རྒྱུན་གྤྱི་སྗེབ་གཅིག་གནཥ་ཥོར་འགོ་འདྗེན་ འཐབ་མྤྱིའྤྱི་གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེ་ཚུ་གིཥ་ གོང་གི་
བ་རྤྱིམ་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་མ་དགོ་པར་ སྤྱིར་བཏང་གནཥ་ཥོར་གྤྱི་བ་རྤྱིམ་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 
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༡༤.༦༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་འགན་སྫོད་འགོ་དཔོན། 
དམྤྱིགཥ་བཥལ་འགན་སྫོད་འགོ་དཔོན་ཟྗེར་བའྤྱི་གོ་གནཥ་འདི་  ཟུར་དེབ་༢/ཀ་པ་དང་འཁྤྱིལ་  དམྤྱིགཥ་བཥལ་གནཥ་སྟངཥ་སབཥ་  སྤྱི་གཡོག་སྤྱིག་
བཀོད་དང་འཁྤྱིལ་མ་དགོ་པར་  གནཥ་ཥོར་འབད་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་  གཤམ་གཥལ་དང་འཁྤྱིལ་དགོ།  ༼༡༤.༦.༡༽ ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་སྗེ་རྤྱིམ་  
(ཁྱད་འཛིན་༢པ་ཚུན།) དང་མཁཥ་མཆོག་གི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ འྫོཥ་འབབ་ཡོད། ༼༡༤ .༦.༢༽ སྤྱིག་གཡོག་ཡོངཥ་རྫོགཥ་ཀྤྱི་རྤྱིང་ཐེངཥ་གིཥ་ཀྤྱི་
འྫོཥ་འབབ་ཡོད། ཐེངཥ་རྗེ་ལུ་གནཥ་ཡུན་མཐོ་ཤོཥ་ལོ་ངོ་༣ ཨིནཔ་དང་ དེ་གིཥ་ཀྤྱི་བར་ཡུན་ ལོ་ངོ་༣ བཞག་དགོ། ༼༡༤.༦.༣༽ ཉུང་མཐའ་ལོ་
ངོ་༥ ཕག་ཞུ་དགོ། ༼༡༤ .༦.༤༽ ལེན་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ནང་  གོ་གནཥ་ཀྤྱི་ཥ་སྟྫོང་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། ༼༡༤ .༦.༥༽ ལེན་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་ གཏང་མྤྱི་
ལཥ་སྗེ་དང་མམ་འབྗེལ་འབད་དེ་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་འགན་སྫོད་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ གོ་གནཥ་ངོཥ་འཛིན་འབད་དེ་ ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་ཕུལ་དགོ། ༼༡༤.༦.༦༽ 
དངུལ་ཕོགཥ་འདི་ལེན་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ལཥ་ལེན་དགོ། ༼༡༤.༦.༧༽ ལཱ་འགན་གྤྱི་དུཥ་ཡུན་སབཥ་  ཁོང་རའྤྱི་ཁྱད་རྤྱིག་གཡོག་མ་བཀོལ་བ་ཅིན་  དེའྤྱི་
ཁྱད་འཐུཥ་ཀྤྱི་འྫོཥ་འབབ་མྗེད། ༼༡༤ .༦.༨༽ ལཱ་ཤུལ་འདི་ལེན་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ནང་  དབྗེ་ཞྤྱིབ་འབད་དགོ། ༼༡༤.༦.༩༽ ཁྱད་རྤྱིག་འབྗེལ་ཡོད་ཡུན་
ཐུང་དང་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་ལེན་ཆོག ༼༡༤ .༦.༡༠༽ ལཱ་འགན་མཇུག་བསྡུ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་  ཧྗེ་མའྤྱི་གོ་གནཥ་ནང་ངེཥ་པར་དུ་ལོག་དགོ། 
༼༡༤.༦.༡༡༽ ཞྤྱི་ལྷན་འདི་གནང་བ་གནང་མའྤྱི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིན་དགོ། 
 
༡༤.༧༽ གནཥ་ཥོར་བ་རྤྱིམ། 
༼༡༤.༧.༡༽ ལཥ་སྗེ་རང་ཥོའྤྱི་ནང་  ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་གནཥ་ཥོར་  ནམ་ཕོག་ནི་ཨིན་ནའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་སྟྫོན་པའྤྱི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་བཞག་དགོ། 
༼༡༤.༧.༢༽ ཟླ་ངོ་༦  གི་སྔ་གོང་ལཥ་  ལཱ་གཡོག་ལཥ་སྗེ་དང་གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེ་གིཥ་  གནཥ་ཥོར་གྤྱི་ཐོ་ཅིག་མྫོཥ་མཐུན་ཐོག་བཟྫོ་དགོ། 
༼༡༤.༧.༣༽ གནཥ་ཥོར་གྤྱི་འྫོཥ་ཚད་ཚང་ན་ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་ཥ་སྟྫོང་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་གནཥ་ཥོར་ཞུ་ཆོག།  ༼༡༤ .༧.༤༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ འབྤྱི་
ཤོག་༡༤/༡ པ་དང་འཁྤྱིལ་  གནཥ་ཥོར་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་པའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ ིན་གངཥ་༣༠ གི་ནང་འཁོད་འགན་གྫོལ་འབད་དགོ། ༼ཟུར་སྦྲགཥ་
༡༤/༢།༽ ལེན་མའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གི་  མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་གནང་བ་ལོག་སུ་སྫོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་  དེ་མྤྱིན་འཛུལ་བཞུགཥ་ཀྤྱི་དུཥ་ཚངམ་ཅིག་
འགན་ཁུར་གཥརཔ་ནང་འཛུལ་དགོ། ༼༡༤.༧.༥༽ འྫོཥ་ལྡན་གྤྱི་འཛུལ་ཞུགཥ་དུཥ་ཡུན་དང་འཁྤྱིལ་ དུཥ་ཡུན་ནང་འཁོད་གཡོག་གནཥ་གཥརཔ་དེ་
ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།  གལ་སྤྱིད་སྙན་ཞུ་འབད་མ་ཚུགཥ་ན་  འགན་གྫོལ་གཏང་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་  དངུལ་ཕོགཥ་མ་བྤྱིན་པར་བཞག་དགོ། 
༼༡༤.༧.༦༽ འགན་གྫོལ་གཏང་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་བར་དོན་རྤྱིམ་ལུགཥ་ནང་ སྗེར་གྤྱི་གཡོག་ཐོ་དུཥ་མཐུན་བཟྫོ་དགོཔ་དང་ དེ་བཞྤྱིན་ལེན་
མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ནང་དུཥ་མཐུན་བཟྫོ་དགོ། ༼༡༤ .༧.༧༽ གནཥ་ཥོར་བཀའ་རྒྱ་འདི་  དམ་དམ་སྗེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་  དམྤྱིགཥ་བཥལ་གྤྱི་
གནཥ་སྟངཥ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོགཔ་དང་ དེ་སབཥ་གནཥ་ཥོར་ཆ་མྗེད་ཀྤྱི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་བཏོན་དགོ། 
 
༡༤.༨༽ འྫོཥ་ལྡན་གྤྱི་འཛུལ་ཞུགཥ་དུཥ་ཡུན། 
༼༡༤.༨.༡༽ གནཥ་ཥོར་གྤྱི་ཥ་ཁོངཥ་འདི་  ཧྗེ་མའྤྱི་ལཱ་གཡོག་གི་ཥ་ཁོངཥ་ལཥ་  ཉུང་ཤོཥ་ཀི་ལོ་མྤྱི་ཉར་༡༠  གྤྱི་ཕྤྱི་ཁར་སྫོད་གནཥ་སྫོ་དགོཔ་ཨིན་པ་
ཅིན་ ག་སྤྱིག་གི་ངལ་གཥོ་ལཱ་དུཥ་ིན་གངཥ་༥ འཐོབ། ༼༡༤ .༨.༢༽ ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོ་དང་གཅིག་ཁར་  འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་དུཥ་ཡུན་ངོ་མ་དང་བཅཥ་
ངལ་གཥོ་འཐོབ་དགོ། ༼ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༣ དང་ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༤ པ།༽ 
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༡༤.༩༽ ཁེ༌ཕན། 
༼༡༤.༩.༡༽ གཤམ་འཁོད་གནཥ་ཥོར་ཁེ་ཕན་ཚུ་གི་འཐོབ་དབང་ཡོད། ༼༡༤.༩.༡.༡༽ མྤྱི་ངོམ་འདི་ལུ་ིན་འགྲུལ་འཐུཥ་དང་ བཟའ་ཚང་ལུ་
འགྲུལ་འཐུཥ་དེ་ལཥ་ཟུར་དེབ་༡༤/ཀ་པ༌ལར་ འཐོབ་དགོ་པའྤྱི་འགྫོ་འགྲུལ་འགྫོ་ཥོང་ལེན་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་སྫོད་དགོ། ༼༡༤.༩.༡.༢༽ གནཥ་ཥོར་
གཥོལ་ར་འདི་ ཟླ་རྤྱིམ་གྤྱི་གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་དང་འདན་འད་ གནཥ་ཥོར་བཏང་བའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་སྫོད་དགོ། ༼༡༤.༩.༡.༣༽ ཟུར༌དེབ༌༡༤/ཀ་
པ་ལར་ཅ་ཆཥ་ཚུ་གི་ སྗེལ་འདྗེན་ག་འཐུཥ་འདི་ ལེན་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་སྫོད་དགོ། ༼༡༤.༩.༢༽ ཥ་ཁོངཥ་ནང་ལཥ་ཀི་ལོ་མྤྱི་ཉར་༡༠ གྤྱི་ནང་འཁོད་
ཨིན་པ་ཅིན་ ཁེ་ཕན་ཚུའྤྱི་ཐོབ་ལམ་མྗེད། ༼༡༤.༩.༣༽ གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེའྤྱི་ གནཥ་ཥོར་ལམ་སྟྫོན་ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ མ་ཚང་བར་གནཥ་ཥོར་
གནང་བ་ཞུ་སྟྗེ་འཐོབ་མྤྱི་ལུ་ གནཥ་ཥོར་གྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཐོབ་ལམ་མྗེད། 
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༡༢༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༥ པ་སབཥ་གཡོག། 
 
༡༥.༢༽ དབྗེ་ཁག། 
༡༥.༢.༡༽ དུཥ་བཀག་གཞུང་གིཥ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའྤྱི་ལཥ་འགུལ་དང་ མྤྱི་མང་ཞབཥ་ཏོག་གི་ལཥ་ས་གཥརཔ་ནང་བཏང་བ། ༼༡༥.༢.༢༽ 
འབྲུག་ནང་འཁོད་ཡང་ན་ ཕྤྱི་རྒྱལ་གྤྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་ལཥ་ཚོགཥ་ཡང་ན་ གཞན་ལཥ་ཚོགཥ་ནང་བཏང་བ། ༼༡༥.༢.༣༽ སླྫོབ་གྲྭ་གཥར་བཙུགཥ་ནང་གི་
དབུ་འཛིན་ཚུ་དང་ སྗེར་གྤྱི་ཆེ་རྤྱིམ་ཤེཥ་ཡོན་སྗེལ་ཁང་ནང་ ཁྱད་རྤྱིག་ལཥ་གཡོགཔ་སྗེ་གཡོག་ལུ་བཏང་བ། ༼༡༥.༢.༤༽ ཞྤྱི་གཡོག་ལཥ་སྗེ་ཅིག་ནང་
གནཥ་སབཥ་ཀྤྱི་གཡོག་གནཥ་འདི་ གནཥ་ཥོར་ལེའུ་ཚན་འྫོག་འགབ་དགོ། 
 
༡༥.༤༽ འྫོཥ་ཚད། 
༡༥.༤.༡.༡༽ སྫོན་མྗེད་གཡོག་ཐོ་ཡོད་མྤྱི། ༼༡༥.༤.༡.༢༽ མཥ་ཚོད་དུཥ་ཡུན་མ་བརྤྱིཥ་པར་ སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་ནང་ ཉུང་ཤོཥ་ལོ་ངོ་༤ ཚང་
མྤྱི། ༼༡༥.༤.༡.༣༽  གཡོག་ཐོག་མྤྱི་སྟྫོབཥ་གོང་འཕེལ་དོན་ཚན་དང་འཁྤྱིལ་  རྒྱལ་ཁབ་ཕྤྱི་ནང་གིཥ་ཆ་རའྤྱི་ནང་ སྫོང་བརར་ལཱ་གཡོག་གི་
གནཥ་ཚིག་ཚུ་ཚང་མྤྱི། ༼༡༥.༤.༡.༤༽ བུ་ལོན་སྫོད་དགོཔ་མྗེད་པ། རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་ོག་ཐོ་མྗེད་པ། བདག་སྫོང་གི་ེཥ་བ་སྒྲུབ་བཞྤྱིན་མྗེད་པ། ཡང་ན་
བདག་སྫོང་སྤྱིག་འགལ་གྤྱི་ེཥ་བ་ཕོག་ེན་མྗེད་མྤྱི། ༼༡༥.༤.༡.༥༽ ལཱ་གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལཥ་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་ བཟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་ཚང་མྤྱི་དང་ དགོཥ་
མཁོ་དང་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་ཡིག་ཆ་བཏོན་ཚུགཥ་མྤྱི། ༼༡༥.༤.༡.༦༽ སབཥ་གཡོག་ཐེངཥ་དང་པ་ནང་ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་མྤྱི། ༼༡༥.༤.༡.༧༽ ཁག་འབག་གི་
ལཥ་གཡོགཔ་མྗེན་མྤྱི། 
 
༡༥.༥༽ གདམ་འཐུའྤྱི་བ་རྤྱིམ།  
༼༡༥.༥.༡༽ སབཥ་གཡོག་ལཥ་རྤྱིམ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའྤྱི་བ་རྤྱིམ་གཤམ་གཥལ་ལར། ༼༡༥.༥.༡.༡༽ ཞུ་ཡིག་ཡང་ན་མྤྱི་ངོམ་གྤྱི་ཞུ་ཡིག་འདི་
འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་བརྒྱུད་དེ་ ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་ཕུལ་དགོ། ༼༡༥.༥.༡.༢༽ ཞུ་ཡིག་ཡང་ན་མྤྱི་ངོམ་འདི་ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་གཡོག་བཙུགཥ་
ལཥ་སྗེ་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྫོཥ་འབད་དེ་ ཆ་གནཥ་ཡོདཔ་བཟྫོ་ནི་དང་ གལ་སྤྱིད་ཁག་ཆེ་ན་གདམ་འཐུའྤྱི་བ་རྤྱིམ་ཐོག་ལཥ་ ཐག་གཅད་དགོ། 
༼༡༥.༥.༡.༣༽ མྤྱི་ངོམ་གྤྱི་ལཱ་གཡོག་དན་ཐོ་དང་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་སྙན་ཞུ་འདི་ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཆོག། ༼༡༥.༥.༡.༤༽ འྫོཥ་
འབབ་ལྡན་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་ལཥ་ གཟྗེངཥ་ཐོན་ལུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། ༼༡༥.༥.༡.༥༽ མྤྱི་ངོམ་གདམ་འཐུའྤྱི་གྫོཥ་ཆོད་འདི་ ལེན་མྤྱིའྤྱི་
ལཥ་ཚོགཥ་ལུ་ཡོད། ༼༡༥.༥.༡.༦༽ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་ལུ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་འདི་ འགན་གྫོལ་གཏང་ནི་དང་གཡོག་གནཥ་
རྤྱིཥ་ལེན་ནིའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ལངམ་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ ༼༡༥.༥.༢༽  རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་ལཥ་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གཡོག་གནཥ་ཁྱབ་བསགཥ་མ་འབད་
བའྤྱི་ཧྗེ་མ་ ལཥ་སྗེ་གིཥ་ཞྤྱི་ལྷན་ལཥ་གནང་བ་ཞུ་དགོ། 
 
༡༥.༦༽ གནཥ་ཡུན། 
༡༥.༦.༡༽ སབཥ་གཡོག་ནང་འགོ་ཐོག་ལུ་ལོ་ངོ་༣ གི་རྤྱིང་ལུ་གཏང་ནི་དང་དེའྤྱི་ཤུལ་ ཡར་ཥེང་འབད་ཆོགཔ་རུང་ཐེངཥ་རྗེ་ནང་ལོ་ངོ་༢ རྗེ་བྤྱིན་ཏེ་དུཥ་
ཡུན་ཡོངཥ་བསྫོམཥ་ལོ་ངོ་༥ བྤྱིན་ཆོག། འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་གིཥ་  གནཥ་ཡུན་མ་ཚང་བའྤྱི་ཟླ་ངོ་༣ གི་སྔ་གོང་ལཥ་རྒྱབ་རྗེན་ཡིག་ཆ་སྦྲགཥ་ཏེ་ཞྤྱི་ལྷན་
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ལཥ་གནང་བ་ཞུ་དགོ། ༼ ༡༥.༦.༢༽ སབཥ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་རྤྱིང་ལུ་ གཏང་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་འདི་ལཥ་  དངུལ་ཕོགཥ་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་མྤྱི་འཐོབ། 
༼༡༥.༦.༣༽ སབཥ་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགཥ་དང་སླར་ལོག་སབཥ་ འགྲུལ་འཐུཥ་དང་ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་  ལེན་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེའྤྱི་ཁྤྱིམཥ་
ལུགཥ་འཁྤྱིལ་ཏེ་འཐོབ། འགྫོ་ཥོང་འདི་ཚུ་གཏང་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ལཥ་སྫོད་མྤྱི་ཆོག། ༼༡༥.༦.༤༽ སབཥ་གཡོག་ནང་སྫོད་པའྤྱི་སབཥ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་
ཕོགཥ་འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ། ེན་བཅོལ་གྤྱི་ཞལ་འདེབཥ་བཙུགཥ་ནིའྤྱི་འཁྤྱི་བ་ཚུ་  འགན་གྫོལ་གཏང་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ལུ་མྤྱི་ཕོག།  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ལཥ་
འཆར་ཚུ་གི་ ཁེ་ཕན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ལེན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཁོ་ར་གིཥ་འཕྫོ་མཐུད་དགོ། ༼༡༥.༦.༥༽ སབཥ་གཡོག་དུཥ་ཡུན་འདི་ གོ་གནཥ་
ཡར་ཥེང་གི་དོན་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་འདི་ ལཥ་སྗེའྤྱི་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཚརཝ་ད་བཙུགཥ་དགོཔ་དང་  དེ་
ཡང་རང་ཥོའྤྱི་གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་གི་ཟླ་ཚེཥ་འཁྤྱིལ་བཙུགཥ་དགོ། ༼༡༥.༦.༦༽ སབཥ་གཡོག་དུཥ་ཡུན་ནང་གི་ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་འདི་  ལཱ་
ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད་ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྤྱིལ་  ལཥ་གཡོག་ལེན་མྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་ལོ་ལར་བཞྤྱིན་  ལཥ་གཡོགཔ་གཏང་མྤྱི་ལཥ་སྗེ་ལུ་ཕུལ་དགོ། ༼ ༡༥.༦.༧༽ 
སབཥ་གཡོག་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་འདི་ དགོངཥ་ཞུ་སབཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་རའྤྱི་དོན་ལུ་ སྤྱིག་ལོ་སྗེ་རྤྱིཥ་ཆོག། དེ་ཡང་སབཥ་གཡོག་གི་ནང་ ལཥ་སྗེ་ལཥ་
དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ལེན་ཏེ་མྗེད་པ་ཅིན་  རྤྱིཥ་ནི་ཨིན་རུང་དེའྤྱི་དོན་ལུ་སྒྲུབ་བྗེད་ཕུལ་དགོ། ༼ ༡༥.༦.༨༽ ཡུན་ཐུང་དང་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར་གྤྱི་ཐོབ་
དབང་མྗེད། ༼༡༥.༦.༩༽ སབཥ་གཡོག་གི་སྔ་གོང་ལུ་  ཡུན་རྤྱིང་སླྫོབ་སྫོང་ལེན་མྤྱི་ཨིན་པ་ཅིན་  སབཥ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་འདི་  སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་
གངཥ་སུ་བརྤྱི་མྤྱི་ཆོག། 
 
༡༥.༧༽ ཁག་འགན། 
༡༥.༧.༡༽ སབཥ་གཡོག་གི་སབཥ་  ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་བརྤྱི་མཐོང་དང་ཀུན་སྫོད་ལུ་གནཥ་དགོ། ༼༡༥.༧.༢༽ ཕྤྱི་རྒྱལ་གྤྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་ལཥ་ཚོགཥ་ལཥ་  
སབཥ་གཡོག་ཕག་ཞུ་སྗེ་ལོག་ལྷྫོདཔ་ད་  དེའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ལོག་ལབ་ཡངན་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལོ་ཚད་ཚང་ནི་གིཥ་ལཥ་  ག་ཧ་མྤྱི་ཚུན་ཚོད་ཕག་ཞུ་དགོ། 
༼༡༥.༧.༣༽ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་  རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་ལཥ་ཚོགཥ་ལཥ་ སབཥ་གཡོག་ཕག་ཞུ་སྗེ་ལོག་ལྷྫོདཔ་ད་ དེའྤྱི་དུཥ་ཡུན་འད་མམ་ཡངན་དགོངཥ་
ཞུའྤྱི་ལོ་ཚད་ཚང་ནི་གིཥ་ལཥ་ ག་ཧ་མྤྱི་ཚུན་ཚོད་ཕག་ཞུ་དགོ། ༼༡༥.༧.༤༽ སབཥ་གཡོག་ལཥ་ལོགཔ་ད་ ལཥ་སྗེ་ལཥ་ཐོབ་པའྤྱི་གཡུཥ་ལོག་གི་ཁེ་
ཕན་དང་ འབྗེལ་བའྤྱི་ཡིག་ཆ་དང་ མཇུག་གི་དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་ལག་ཁྱྗེར་འདི་སྫོད་དགོ། ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་ལཥ་སྗེ་ལཥ་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་
ཕན་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་སྗེ་ཆ་བཞག་དགོ། ༼༡༥.༧.༥༽ སབཥ་གཡོག་ཚང་ཞྤྱིནམ་ལཥ་  ཞྤྱི་ལྷན་ཡང་ན་ལཥ་སྗེ་གིཥ་བཀའ་རྒྱ་བྤྱིན་ཏེ་འབད་རུང་ གཡོག་
ནང་ལོག་མ་འཛུལ་བ་ཅིན་ སབཥ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་ཚང་བའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ ཐབཥ་མྗེད་ཀྤྱི་དགོངཥ་ཞུ་གཏང་དགོ། ༼༡༥.༧.༦༽ ཁག་འགན་ཚུ་
བསྒྲུབ་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་ ཕག་ཞུ་བའྤྱི་དུཥ་ཡུན་དང་འཁྤྱིལ་ རྤྱིཥ་རྐྱབ་སྟྗེ་འཐོབ་ནིའྤྱི་འྫོཥ་འབབ་ཡོད། ཨིན་རུང་དགོངཥ་
ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ག་ར་འཐོབ། ༼༡༥.༧.༧༽ སབཥ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་ཚང་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་འྫོཥ་ཚད་ཚུ་ཚང་བ་ཅིན་ 
ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་བརར། གནཥ་ཥོར་དང་ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགཥ་ནིའྤྱི་འྫོཥ་འབབ་ཡོད། 
 
༡༥.༨༽ སབཥ་གཡོག་ལཥ་སླར་ལོག། 
༡༥.༨.༡༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ སབཥ་གཡོག་ནང་ལུ་བཙུགཥ་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་ཚོགཥ་གིཥ་ ཁུངཥ་ལྡན་གྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཅིན་ སབཥ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་མ་
ཚངམ་ལཥ་ ལཥ་སྗེ་ལུ་སླར་ལོག་གཏང་ཆོག ། གྫོཥ་ཆོད་འདི་ཉུང་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༣  གྤྱི་སྔ་གོང་ལཥ་  ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་དན་སྐུལ་འབད་དགོ། ༼ ༡༥.༨.༢༽ 
འགན་གྫོལ་གཏང་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་ སབཥ་གཡོག་ཚང་མྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་  དུཥ་ཡུན་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྤྱི་ཟླ་ངོ་༡ གི་སྔ་གོང་ལཥ་བར་ལན་འབད་དགོ། 
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༼༡༥.༨.༣༽ སབཥ་གཡོག་ལཥ་ལོག་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོག་འདི་ གནཥ་ཥོར་ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྤྱིལ་སྒུག་ཐོ།  ཡང་ན་གནཥ་སབཥ་གནཥ་ཥོར་གྤྱི་ཐོ་ནང་
སྫོད་དགོ། ༼༡༥.༨.༤༽ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་ཁུངཥ་ལྡན་གྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཅིན་ སབཥ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་མ་ཚངམ་ལཥ་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ ལཥ་ཚོགཥ་
ཡང་ན་ལཥ་སྗེ་ལུ་ ཟླ་ངོ་༡ གི་སྔ་གོང་ལཥ་ བར་ལན་ཚུལ་མཐུན་སྗེ་འབད་དེ་སླར་ལོག་འབོ་ཆོག། 
 
༡༥.༩༽ སླར་ལོག་/དགོངཥ་ཞུའྤྱི་སབཥ་ཀྤྱི་གོ་གནཥ་དང་དངུལ་ཕོགཥ། 
༡༥.༩.༡༽ སབཥ་གཡོག་ནང་ཨིན་མྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ སྲུང་བཞག་འབད་ནི་ཨིན་རུང་ དེའྤྱི་གོ་གནཥ་འདི་སྲུང་བཞག་འབད་མྤྱི་ཆོག། 
སླར་ལོག་སབཥ་ ཥ་སྟྫོང་ཡོདཔ་དང་བསྟུན་ སབཥ་གཡོག་ནང་མ་འགྫོ་བའྤྱི་སྔ་གོང་གི་  གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་དང་མམ་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་གཅིག་
པའྤྱི་ནང་  གཡོག་བསྫོཥ་འབད་དགོ། ༼ ༡༥.༩.༢༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་དགོངཥ་ཞུ་འབད་ཚེ་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་  ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ཐོབ་པའྤྱི་  མཇུག་གི་
དངུལ་ཕོགཥ་ལག་ཁྱྗེར་དང་འཁྤྱིལ་དགོ།  གལ་སྤྱིད་དངུལ་ཕོགཥ་བསར་ཞྤྱིབ་འབད་ཡོད་ན་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་  རྤྱིཥ་རྐྱབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་  སབཥ་
གཡོག་ནང་མ་འགྫོ་བའྤྱི་སྔ་གོང་གི་  གོ་གནཥ་གནཥ་རྤྱིམ་གྤྱི་འགོ་བཙུགཥ་བསར་ཞྤྱིབ་དངུལ་ཕོགཥ་གུ་  གཏན་འབེབཥ་འབད་དགོ། ༼ ཟུར་སྦྲགཥ་
༡༥/༡ པ་ སབཥ་གཡོག་གི་བཀའ་རྒྱ་ ཟུར་སྦྲགཥ་༡༥/༢ པ་ ལོག་ལྷྫོད་པའྤྱི་བཀའ་རྒྱ།༽ 
. 
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༡༣༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ་༡༦ པ་འགྫོ་འགྲུལ། 
 
༡༦.༢༽ བ་རྤྱིམ། 
༡༦.༢.༡༽ འགྫོ་འགྲུལ་འདི་  དབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་དབང་འཛིན་པ་ཅིག་ལཥ་ གནང་བ་ཐོབ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་རྐྱངམ་གཅིག་འགྫོ་དགོ།  ༼ ༡༦.༢.༢༽ 
དམྤྱིགཥ་བཥལ་དུཥ་ཡུན་གྤྱི་དོན་ལུ་  འཆར་གཞྤྱི་བཟྫོ་དགོཔ་དང་  གནང་བ་ཞུ་བའྤྱི་སབཥ་ལུ་ འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་ལཥ་རྤྱིམ་ཡང་ཕུལ་དགོ།  ༼ ༡༦.༢.༣༽ 
བཀག་མ་ཚུགཥ་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ལཥ་བརྗེན་ལ་སྫོར་འདི་  ལཥ་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་འབད་མ་ཚུགཥ་པའྤྱི་སབཥ་ཡངན་  གཞུང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ལ་སྫོར་
ལཥ་རྤྱིམ་འདི་ བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལ་སྫོར་ལཥ་ལོག་སྟྗེ་ལྷྫོདཔ་ད་ འདི་འཕྫོ་ལཥ་རྗེཥ་གནང་གི་གནང་བ་གཥརཔ་ཞུ་ དགོ། ཨིན་
རུང་ལོག་སྟྗེ་མ་འྫོང་པའྤྱི་ཧྗེ་མ་  དབང་འཛིན་ལུ་ངག་ཐོག་ལཥ་གནང་བ་ཞུ་དགོ། ༼༡༦.༢.༤༽ འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་སབཥ་ལུ་  ཚུལ་མཐུན་ངོཥ་འཛིན་གྤྱི་
ཡིག་ཆ་ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་དབང་འཛིན་པ་ལཥ་ གནང་བའྤྱི་དབང་ཚད་ཡི་གུ་གཅིག་ཁར་འབག་དགོ།  ༼༡༦.༢.༥༽ འབྗེལ་ཡོད་བདག་སྫོང་པ་
གིཥ་ འྫོཥ་ལྡན་གྤྱི་ལམ་སྟྫོན་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  འགྫོ་འགྲུལ་ལཥ་རྤྱིམ་བཟྫོ་དགོ། ༼༡༦.༢.༦༽ ཕྤྱི་ཁའྤྱི་འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་རྤྱིགཥ་ག་ར་ལུ་  མྤྱི་སྟྫོབཥ་
ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་གནང་བ་གནང་དགོ། ༼ཟུར་སྦྲགཥ་༡༦/༡ འགྲུལ་སྫོད་བཀའ་རྒྱ།༽ 
 
༡༦.༣༽ དབང་ཚད། 
འབྤྱི་ཤོག་༡༦/༡  པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ལཥ་སྗེ་གིཥ་འགྫོ་འགྲུལ་འདི་  གནང་བ་གནང་ནིའྤྱི་དབང་ཚད་ཡོད། འབྗེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་འདི་གིཥ་ ཁུངཥ་
ལྡན་རྒྱུ་མཚན་དང་འཁྤྱིལ་ འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་ལཥ་རྤྱིམ་འདི་གནང་བ་གནང་དགོ། 
 
༡༦.༤༽ ཐོབ་ལམ། 
༡༦.༤.༡༽ ཥ་གནཥ་ལཥ་ཀི་ལོ་མྤྱི་ཉར་༡༠ གྤྱི་ཕྤྱི་ཁར་དང་ དུཥ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༨ ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་སྫོད་དགོ་པའྤྱི་སབཥ་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ིན་འཐུཥ་
འཐོབ། གྫོང་གཥེབ་ཀྤྱི་ཥ་ཁོངཥ་ནང་ལུ་  གཞུང་འབྗེལ་གྤྱི་ལམ་ཐག་རྤྱིང་ཚད་ཡང་ན་  དོ་ལམ་འདི་གཞུང་གིཥ་བཟྫོ་སྟྗེ་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་དགོ། 
༼༡༦.༤.༢༽ ལཱ་གི་ིནམ་འདི་ གཡོག་གི་ཥ་ཁོངཥ་ལཥ་  འགྫོ་བའྤྱི་ཆུ་ཚོད་ལཥ་རྤྱིཥ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ ིན་གངཥ་འདི་གཡོག་གི་ཥ་ཁོངཥ་ནང་ལུ་
མྗེད་པའྤྱི་དུཥ་ལཥ་ དུཥ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༤  ལུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་རྤྱིཥ་རྐྱབ་དགོ། ༼༡༦.༤.༣༽ ལཱ་གཡོག་གི་ཥ་ཁོངཥ་ནང་ལུ་མྗེད་པའྤྱི་ཆུ་ཚོད་༨  ལཥ་
ཆུ་ཚོད་༡༢ ནང་འཁོད་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ིན་འཐུཥ་ཕྗེད་ཀ་སྗེ་སྫོད་ནི་དང་  དུཥ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡༢ ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་ཨིན་པ་ཅིན་ིན་འཐུཥ་ཧྤྱིལ་བུམ་སྫོད་
དགོ། ༼ ༡༦.༤.༤༽ ཥ་ཁོངཥ་གཅིག་ནང་ལུ་ ིན་གངཥ་༣༠  སྤྱིག་གཡོག་ནང་སྫོད་དགོ་པའྤྱི་རྤྱིང་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་  ིན་འཐུཥ་ཧྤྱིལ་བུམ་འཐོབ། 
ིན་གངཥ་༣༠ ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་ཤུལ་ལུ་ མཐོ་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༥  ཚུན་ཚོད་ལུ་ ིན་འཐུཥ་བརྒྱ་ཆ་༥༠ སྫོད་དགོ། འཕྫོ་མཐུད་དེ་ཟླ་ངོ་༦ ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་སྫོད་
དགོ་པ་ཅིན་  ིན་འཐུཥ་མྤྱི་འཐོབ། ༼ ༡༦.༤.༥༽ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལཥ་ གནཥ་སབཥ་ཀྤྱི་ལཱ་གཡོག་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ འགྫོ་དགོཔ་ཐོན་མྤྱི་དང་ 
ལོག་སྟྗེ་ཥ་ཁོངཥ་འདི་ནང་ར་ ལཱ་འདི་ར་འཕྫོ་མཐུད་དེ་ཟླ་ངོ་༦  གི་རྤྱིང་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ལཱ་འདི་འཕྫོ་མཐུད་ཀྤྱི་ལཱ་སྗེ་བརྤྱི་སྟྗེ་ དུཥ་ཡུན་ལྷག་ལུཥ་
སབཥ་  ིན་འཐུཥ་བརྒྱ་ཆ་༥༠  རྐྱངམ་གཅིག་འཐོབ། ༼༡༦.༤.༦༽ ལཱ་གཡོག་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྤྱི་ཧྗེ་མ་ལཥ་ ལ་སྫོར་གྤྱི་ཥ་གནཥ་འདི་ གནཥ་
སབཥ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ བཞག་སྟྗེ་འགྫོ་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ཥ་ཁོངཥ་ནང་ལུ་ འགྫོ་འགྲུལ་འབད་བའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ཧྤྱིལ་བུམ་ལེན་ནི་ཐོབ།  ༼༡༦.༤.༧༽ 
ཕྤྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྫོ་བའྤྱི་སབཥ་  ཤུལ་མའྤྱི་གནམ་གྲུའྤྱི་བརྒྱུད་འགྲུལ་གྤྱི་དོན་ལུ་  བསྒུགཥ་ཏེ་སྫོད་དགོ་པ་ཅིན་  བརྒྱུད་འགྲུལ་ཁར་ལུཥ་པའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེའྤྱི་  
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ིན་འཐུཥ་ཐོབ་ལམ་གྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་བརྒྱ་ཆ་༥༠  འཐོབ། ཨིན་རུང་ིནམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་  ིན་འཐུཥ་ཚར་གིཥ་མྤྱི་འཐོབ། ༼ ༡༦.༤.༨༽ 
སྫོད་ཐམ་བཟྫོ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་  འགོར་བའྤྱི་དུཥ་ཡུན་གྤྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིཥ་བཟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ིན་འཐུཥ༌འཐོབ། ༼༡༦.༤.༩༽ 
གཞུང་དོན་འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་སབཥ་ བརྒྱུད་འགྲུལ་གྤྱི་དོན་ལུ་ སྒུག་སྫོད་དགོ་མྤྱི་འདི་མ་བརྤྱིཥ་པར་ སྫོར་སྫོད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་སྒུག་སྫོད་པའྤྱི་ིན་འཐུཥ་འདི་ མ་
དངུལ་འབྱུང་ཥ་ག་ཏེ་ལཥ་ཨིན་རུང་ར་ ིན་གངཥ་གིཥ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་འཐོབ། ༼༡༦.༤.༡༠༽ གྫོགཥ་རམ་བྤྱིན་མྤྱི་འདི་གིཥ་ ིན་འཐུཥ་
དང་གཞན་འགྫོ་ཥོང་ཚུ་བྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་སབཥ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་སྫོང་བརར་གྤྱི་སབཥ་ལུ་ ིན་འཐུཥ་དང་གཞན་འབྗེལ་ཡོད་འགྫོ་ཥོང་ཚུ་བྤྱིན་མྤྱི་ཆོག ། 
༼༡༦.༤.༡༡༽ འགོ་ཐོག་བསྫོ་བཞག་འབད་མྤྱི་ཨིན་ན་ གཡོག་གནཥ་ཀྤྱི་ཥ་གནཥ་ཁར་ འགྫོ་འགྲུལ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ འགྲུལ་འཐུཥ་དང་ིན་འཐུཥ་
ཐོབ་ལམ་གྤྱི་ ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་མྤྱི་ཆོག། ༼༡༦.༤.༡༢༽ གཞུང་འབྗེལ་འགྫོ་འགྲུལ་སབཥ་ འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་འཐུཥ་ཚུ་འབྤྱི་ཤོག་༡༦/༢ པ་དང་འཁྤྱིལ་ 
ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་དགོ། 
 
༡༦.༥༽ ིན་འཐུཥ་ཚད་གཞྤྱི། 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཡངན་ ཕྤྱི་ཁ་ལུ་འགྫོ་བའྤྱི་སབཥ་ ིན་འཐུཥ་འདི་ གཞུང་གིཥ་གཥལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འཐོབ་དགོ། 
 
༡༦.༦༽ སྗེལ་འདྗེན་དང་སྗེ་རྤྱིམ། 
༡༦.༦.༡༽ གཞུང་དྲུང་ཆེན་དང་ དེ་དང་དོ་མམ་ཚུ་མ་བརྤྱིཥ་པར་  ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་རྒྱལ་ཁབ་༣ པ་ཚུ་ནང་འགྫོཝ་ད་  འབྫོར་ལྡན་སྗེ་རྤྱིམ་ནང་འགྫོ་མྤྱི་
ཆོག། ཨིན་རུང་ གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་སྗེ་  ལུང་ཕྫོགཥ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཆེ་མཐོའྤྱི་  གཞུང་འབྗེལ་ཞལ་འཛོམཥ་ཚུ་ནང་ སྗེ་ཚན་གྤྱི་འགོ་ཁྤྱིད་
འབད་འགྫོཝ་ད་  འབྫོར་ལྡན་སྗེ་རྤྱིམ་ནང་འགྫོ་ཆོག། ༼༡༦.༦.༢༽ གཞུང་དོན་འགྫོ་འགྲུལ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུའྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་
བརྤྱིཥ་ཏེ་ ཕང་ལམ་དང་ཡང་ན་  ཁེ་ལམ་བདའ་སྟྗེ་འགྫོ་དགོ། ༼༡༦.༦.༣༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་  འགྲུལ་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་བརྫོད་ཚུ་ གཤམ་གཥལ་
ལར་དུ་འཐོབ་དགོ།  
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། ཐོབ་ལམ། 
བཀོད་ཁྱབ་/མཁཥ་མཆོག་༡ པ་ལཥ་ཁྱད་འཛིན་༥ པ་ཚུན་དང་། ལ་བཀོད་གོངམ་༡ 
པ་ལཥ་༤ པ་ཚུན། 

གཞུང་གིཥ་གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་ སྣུམ༌འཁོར༌འཁོར༌ལོ༌བཞྤྱི་མ་/མྤྱི་མང་འགྲུལ་འཁོར་གྤྱི་ག༌ཆ། 

ལ་སྫོར་༡ པ་ལཥ་༥ པ་ཚུན།  གཞུང་གིཥ་གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་ སྣུམ༌འཁོར༌འཁོར༌ལོ༌གིཥམ་/མྤྱི་མང་འགྲུལ་འཁོར་གྤྱི་ག༌ཆ། 
ལག་ལེན་༡ པ་ལཥ་༤ པ་ཚུན། གཞུང༌གིཥ་གནང༌བ༌གྲུབ་པའྤྱི༌ མྤྱི་མང་འགྲུལ་འཁོར་གྤྱི་ག༌ཆ། 
དན་ཐོ།  ནང་གཥེཥ་གནཥ་རྤྱིམ་ཚུ་ནང་གི་  ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་འཐུཥ་དང་ཁེ་ཕན་ (འགྲུལ་འཐུཥ་/ིན་འཐུཥ།  སྣུམ་འཁོར་སྫོད་འཐུཥ།  སྗེར་ཆཥ་སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ག་ཆ།  ཁང་
གའྤྱི་འཐུཥ་དང་ཁྱད་འཐུཥ།)འདི་ གོ་གནཥ་དང་འཁྤྱིལ་བྤྱིན་དགོཔ་མ་གཏོགཥ་ དངུལ་ཕོགཥ་ནང་བསབ་མྤྱི་ཆོག། 

 
༼༡༦.༦.༤༽ སྣུམ༌འཁོར༌སྫོད་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་བརྫོད་འདི་ གནང་བ་གནང་བའྤྱི་སབཥ་འགྫོ་འགྲུལ་ངོ་མ་འབད་བའྤྱི་ལམ་ཚད་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བྤྱིན་དགོ། 
༼༡༦.༦.༥༽ ཕྤྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྫོ་འགྲུལ་སབཥ་ གནམ་ཐང་དང་ལཱ་ཁོངཥ་བར་ནའྤྱི་  ཕར་ཚུར་འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་སྣུམ༌འཁོར༌སྫོད་འཐུཥ་འདི་ ཐེངཥ་གཅིག་
རྐྱངམ་གཅིག་ཐོབ། ༼༡༦.༦.༦༽ སྣུམ་འཁོར་ཐོ་བཀོད་སྟྫོན་མ་དགོ་པར་ སྣུམ་འཁོར་སྫོད་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ཨིན་རུང་ཐོབ་དབང་ཅིག་སྗེ་བཀོད་
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མྤྱི་ཆོག། ཟད་འགྫོ་ཕབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཐབཥ་ཤེཥ་བཏོན་དགོཔ་དང་  འྫོཥ་འབབ་ཡོདན་  གཞུང་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ༼༡༦.༦.༧༽  འགྲུལ་
འཁོར་ལམ་མྗེད་ཥ་ལུ་ལ་སྫོར་འགྫོཝ་ད་ གཤམ་གཥལ་ལར་དུ་ བཞྫོན་ར་དང་ཁལ་རའྤྱི་ག་འཐུཥ་ཚུ་འཐོབ་དགོ།  

གོ་གནཥ། བཞྫོན་ར་དང་མམ་ཨ་དྲུང་། ཁལ་ར། 
བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་ལཥ་༡ པ་/མཁཥ་མཆོག་༣ པ་ལཥ་༡ པ་ཚུན། ༡ ༣ 
ཁྱད་འཛིན་༥ པ་ལཥ་༡ པ་ཚུན་/ལ་བཀོད་གོངམ་༤ པ་ལཥ་༡ པ་ཚུན། ༡ ༢ 
ལ་སྫོར་༡ པ་ལཥ་ལག་ལེན་༤ པ་ཚུན། ༡ ༡ 

 
༼༡༦.༦.༨༽ ལ༌སྫོར་ཡང་ན་སྫོང༌བརར༌འདི༌གནང༌བ༌གྲུབ་ཞྤྱིནམ༌ལཥ༌  འགྫོ་འགྲུལ༌འབད་ནིའྤྱི་གནང༌བ༌ལོགཥ༌སུ༌ཞུ་མྤྱི་དགོ། ༼༡༦.༦.༩༽  ནང་
འཁོད་ལུ་ཞལ་འཛོམཥ་དང་སྫོང་བརར་སབཥ་ འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་ཟད་འགྫོ་ཚུ་ འགོ་འདྗེན་འཐབ་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་སྗེ་གིཥ་གཏང་དགོ། ༼༡༦.༦.༡༠༽ རང་ཥོའྤྱི་
ཐོབ་དབང་ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ་ཡང་ན་ཐོབ་དབང་འདི་ ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་གནང་བ་སྫོད་དགོ། 
 
༡༦.༧༽ ལ་སྫོར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ།  
ཞྤྱི་གཡོགཔ་ག་ར་གིཥ་ལ་སྫོར་ལཥ་ལོག་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ བདུན་ཕག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལ་སྫོར་སྙན་ཞུ་འདི་ ངེཥ་པར་དུ་ཕུལ་དགོ།  
 
༡༦.༨༽ འཕྫོ་མཐུད་བ་ལེན་གྤྱི་དམ་འཛིན་དང་ལ་རྫོག།  
༡༦.༨.༡༽  ལཥ་སྗེ་གིཥ་འགྫོ་འགྲུལ་འཆར་དངུལ་གྤྱི་  འྫོག་ལུ་ཡོད་པའྤྱི་ཟད་འགྫོའྤྱི་ཟླ་གསུམ་རྗེའྤྱི་དུཥ་མཐུན་བཟྫོ་དགོ་མྤྱི་འདི་  འཆར་གཞྤྱི་གུ་གྫོཥ་
བསྡུར་འབད་མྤྱི་དང་སྦྲགཥ་ འབྗེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཡོངཥ་དགའ་སྤྱིད་དཔལ་འཛོམཥ་ཀྤྱི་ཚོགཥ་ཆུང་ལུ་ (སྤྱིད་བྱུཥ། འཆར་གཞྤྱི་དང་ལཥ་རྤྱིམ།) སན་ཞུ་
ཕུལ་ཡོདཔ་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ། ༼ ༡༦.༨.༢༽ དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འདི་གིཥ་  འགྫོ་འགྲུལ་གྤྱི་དགོཥ་དོན་འདི་ འགྫོ་དགོཔ་ངེཥ་བརན་ཡོདཔ་ཅིག་
དང་ དམྤྱིགཥ་པ་བསྗེད་པའྤྱི་དགོཥ་དོན་ཚུ་ འགྲུབ་ཚུགཥ་ནི་ཨིནམ་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ།  
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༡༤༽ བཅའ་ཡིག་ལེའུ༌༢༠ པ་གཡོག་གྫོལ། 
 
༢༠.༢༽ སྤྱིར་བཏང་ལམ་ལུགཥ། 
༼༢༠.༢.༡༽  ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུ། ༼༢༠ .༢.༡.༡༽  ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་  གཤམ་འཁོད་ལོ་ཚད་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་  ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་
འབད་དགོ། 

  
 
 
 
 
 
 
 
༼༢༠.༢.༡.༢༽ ཁྱད་འཛིན་༡  པ་དང་དེའྤྱི་འྫོག་རྒྱུ་ཚུ་  ལཥ་སྗེ་གིཥ་གཡོག་བལ་གྤྱི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནིའྤྱི་དབང་ཚད་ཡོད་དགོ། ༼༢༠ .༢.༡.༣༽ 
དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་འདི་ འགོ་ཐོག་གཡོག་ནང་བསྫོ་བཞག་འབད་བའྤྱི་སབཥ་  ཐོ་བཀོད་འབད་བའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལུ་ཆ་བཞག་དགོ། 
༼༢༠.༢.༡.༤༽ བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་དམྤྱིགཥ་བཥལ་འབད་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་  དེ་མྤྱིན་ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུ་ངོ་མ་འདི་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་འདི་
གི་ཤུལ་མའྤྱི་ཟླཝ་གི་ཚེཥ་༡ ལཥ་བརྤྱི་དགོ། དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་དང་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ཆ་འཇོག་འབད་བའྤྱི་
ིནམ་ཚུན་རྤྱིཥ་རྐྱབ་དགོ། ༼༢༠ .༢.༡.༥༽ ལོ་ཚད་ཚང་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་ གཏན་གཡོག་ཡང་ན་  ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལཥ་བཞག་མྤྱི་ཆོག། དགོངཥ་ཞུ་
གཏང་ནི་ལུ་ཟླ་ངོ་༦ གི་སྔ་གོང་ལཥ་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་བར་སྐུལ་འབད་དགོ། ༼ཟུར་སྦྲགཥ་༢༠/༡།༽ ༼༢༠.༢.༡.༦༽ དགོངཥ་ཞུ་ངོཥ་ལེན་གྤྱི་དོན་
ལུ་  དབང་ཚད་གནང་སྟྗེ་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཥ་སྗེ་གིཥ་ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་དགོ།  ༼ཟུར་སྦྲགཥ་༢༠/༣།༽  
༼༢༠.༢.༡.༧༽ དགོངཥ་ཞུ་འགྫོ་མ་རན་པའྤྱི་ལོ་ཚད་ལཥ་ཟླ་ངོ་༡ གི་ག་སྤྱིག་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། ༼ཟུར་སྦྲགཥ་༢༠/༢།༽ 
 
༢༠.༣༽ དགོངཥ་ཞུ། 
༼༢༠.༣.༡༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ ཁཥ་བངཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཚེ་ ངོཥ་ལེན་འབད་ནིའྤྱི་དབང་ཚད་འདི་ གཤམ་གཥལ་ལར་སྫོད་ཡོད། 

 
 
 

རྤྱིམ་ཨང་། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་དབྗེ་ཁག དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལོ་ཚད། 

༡ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁཥ་མཆོག་གི་སྗེ་རྤྱིམ། སྗེཥ་ལོ་༦༠ ། 

༢ ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་གི་སྗེ་རྤྱིམ། སྗེཥ་ལོ་༥༨ ། 

༣ ལ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྫོར་གྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ།  

ཀ། ལ་བཀོད་གོངམ་༤ པ་ལཥ་༡ པ་ཚུན། སྗེཥ་ལོ་༥༨ ། 

ཁ། ལ་སྫོར་༥ པ་ལཥ་༡ པ་ཚུན། སྗེཥ་ལོ་༥༦ ། 

༤ ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ། སྗེཥ་ལོ་༥༦ ། 

རྤྱིམ་ཨང་། གོ་གནཥ་ཀྤྱི་སྗེ་རྤྱིམ། དབང་འཛིན། 

༡ བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁཥ་མཆོག་གི་སྗེ་རྤྱིམ། ཞྤྱི་ལྷན། 

༢ ཁྱད་རྤྱིག་དང་འཛིན་སྫོང་། ལ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྫོར། ལག་ལེན་སྗེ་རྤྱིམ། ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་། 
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༼༢༠.༣.༡.༡༽ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་  ཁྤྱིམཥ་ལུགཥ་གཞན་དང་བསྟུན་ཐོག་ལཥ་ ཁཥ་བངཥ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་ནི་འདི་  ཉུང་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༡  གི་
སྔ་གོང་ལཥ་ བར་སྐུལ་ཞུ་སྟྗེ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་ཆོག། ༼༢༠.༣.༡.༢༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་དོན་ལུ་  གཥལ་བཀོད་དུཥ་ཡུན་གྤྱི་ནང་འཁོད་ བར་སྐུལ་
འབད་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་ བར་སྐུལ་གྤྱི་གཥལ་བཀོད་དུཥ་ཡུན་རྤྱིང་གི་  གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་འད་མམ་  ལོག་བཙུགཥ་དགོ་པའྤྱི་འཁྤྱི་བ་ཕོག། 
༼༢༠.༣.༡.༣༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་བཙག་འཐུ་ནང་ འདེམཥ་ངོ་སྗེ་མ་ཐོན་པའྤྱི་ཧྗེ་མ་ཡང་ན་ སྤྱིད་ཚོགཥ་ཅིག་ནང་དངུལ་ཕོགཥ་ཐོབ་མྤྱི་དང་ཡང་ན་ མ་ཐོབ་
པའྤྱི་གོ་གནཥ་མ་ལེན་པའྤྱི་སྔ་གོང་ལཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་དགོ། ༼༢༠ .༣.༡.༤༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཞུ་ཚིག་ལུ་  རྒྱབ་སྫོན་བྤྱིན་མྤྱི་དང་
ངོཥ་ལེན་འབད་མྤྱིའྤྱི་དབང་འཛིན་པ་གིཥ་ དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་ཡོགཔ་འདི་  སྫོང་བརར་དང་སབཥ་གཡོག་ དེ་ལཥ་ཁྤྱིམཥ་ལུགཥ་གཞན་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད་པའྤྱི་ལཱ་གཡོག་གི་གན་ཚིག་ལུ་ གནཥ་ཡོདཔ་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ། ༼༢༠.༣.༡.༥༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཞུ་ཡིག་འདི་ དབང་ཚད་ཕྤྱིར་སྗེལ་དང་
འཁྤྱིལ་ཏེ་ འབྗེལ་ཡོད་ལ་བཀོདཔ་དང་ཡང་ན་ ལཥ་སྗེའྤྱི་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་ དབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་དབང་འཛིན་པ་ལུ་ གནང་བ་བཀོད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཕུལ་
དགོ། ༼༢༠.༣.༡.༦༽ མྤྱི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཁཥ་བངཥ་དགོངཥ་ཞུ་འདི་ བར་སྐུལ་འབད་བའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ མཐོ་ཤོཥ་དུཥ་ཡུན་ཟླ་ངོ་༦ གྤྱི་
རྤྱིང་ལུ་ མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་བཀག་སྟྗེ་བཞག་ཆོག། ༼༢༠.༣.༡.༧༽ ཡུན་རྤྱིངམྫོ་སྗེ་ན་སྟྗེ་ དུཥ་རྒྱུན་གྤྱི་ལཱ་འགན་འབག་མ་ཚུགཥ་པར་ལོ་ངོ་༣ 
ཡང་ན་དེ་ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་དང་བཅཥཔ་སྗེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་སྔ་གོང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལཥ་འཆར་ཐོག་དགོངཥ་ཞུ་འབད་
དགོ། ༼༢༠.༣.༡.༨༽ ལོ་ཚང་དགོངཥ་ཞུ། ཐབཥ་མྗེད་དགོངཥ་ཞུ།  དགོངཥམ་ར་བསྐྲད་བཏང་སྟྗེ་ཡོད་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་གྫོལཔ་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་
ལུ་ གཡོག་བཙུགཥ་ཀྤྱི་རྤྱིགཥ་ག་ཅིའྤྱི་ནང་ལུ་ཡང་ ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་ནིའྤྱི་འྫོཥ་འབབ་མྗེད།  
 
༼༢༠.༣.༢༽ སྔ་གོང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལཥ་འཆར། ༼༢༠.༣.༢.༡༽ འྫོཥ་ཚད་ཡང། ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ གཤམ་གཥལ་གྤྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ཚང་ན་ 
སྔ་གོང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལཥ་འཆར་གྤྱི་འྫོཥ་འབབ་ཡོད། ༼ཀ༽ སྗེཥ་ ལོ་༥༡ དང་དེ་ཡན་ཆད། ༼ཁ༽ སྗེཥ་ལོ་༥༡  མན་ཆད་ལུ་  གཤམ་
གཥལ་གྤྱི་གནཥ་སྟངཥ་ཚུ་ཚང་དགོ། ༼༡༽ ཉུང་ཤོཥ་ལོ་ངོ་༢༠ ཕག་ཞུ་ཡོད་མྤྱི། ༼༢༽ ཉུང་ཤོཥ་གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་མྗེད་མྤྱི། ༼༣༽ གཞུང་
ལུ་འགན་འཁྤྱི་བསྒྲུབ་དགོཔ་མྗེད་མྤྱི། ༼ ག༽ ལོ་ངོ་༣  གྤྱི་སྨན་བཅོཥ་ངལ་གཥོའྤྱི་ཐོབ་ལམ་ལེན་ཚར་མྤྱི། ༼ ང༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལོ་ཚད་རན་པའྤྱི་སྔ་
གོང་ལུ་ གཞུང་དྲུང་ཆེན་ཅིག་སྗེ་ གནཥ་ཡུན་ཚང་མྤྱི། ༼ཅ༽ ར་ཁྤྱིམཥ་ཅན་གྤྱི་ཡིག་ཚང་ཚུའྤྱི་འཐུཥ་མྤྱི་སྗེ་བསྫོ་བཞག་འབད་མྤྱི། ༼༢༠.༣.༢.༢༽ 
ཆ་མྗེད་ཡང་། ༼ཀ༽ སྤྱིག་འགལ་ཡང་ན་ ངན་ལྷད་ཀྤྱི་རྫོད་གཞྤྱིའྤྱི་དོགཥ་པ་ཡོད་མྤྱི། ༼ཁ༽ རྤྱིག་རལ་དང་མཁཥ་རྤྱིག་དཀོན་མྤྱི་ལུ་བརྗེན་ཏེ་  
གཞུང་ལུ་དགོཔ་སྗེ་ཐག་བཅད་ཡོད་མྤྱི། ༼༢༠.༣.༢.༣༽ ལཱ་གཡོག་ལཥ་སྗེ་གིཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ལཥ་ ལཥ་སྗེ་དེ་རའྤྱི་ནང་ལུ་བདེ་སྤྱིག་འབད་
དགོཔ་ཚུ་བཏོགཥ་ཏེ་ ལཥ་གཡོག་པ་ལུ་སྫོད་ནིའྤྱི་བ་རྤྱིམ་བསྤྱིག་དགོ། ༼༢༠.༣.༢.༤༽ ལཥ་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་དང་ ཡང་ན་ཚོགཥ་སྗེ་གིཥ་
དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་སྫོད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྤྱིར་སྫོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཅན་ཚུ་ལུ་  ངོཥ་ལེན་འབད་ནི།  དབྗེ་དཔྱད་འབད་ནི། དེ་ལཥ་
གནང་བ་སྫོད་ནི་ཚུ་འབད་དགོ། ༼༢༠.༣.༢.༥༽ སྔ་གོང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་  གཤམ་གཥལ་གྤྱི་རྤྱིཥ་རྐྱབ་ཐངཥ་ལུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ རྒུད་འཐུཥ་
བཟུམ་ཅིག་སྗེ་སྟབཥ་གཅིག་ཁར་ ལག་སྫོད་སྗེ་སྫོད་དགོ། ༼ཀ༽ སྗེཥ་ལོ་༥༡  དང་  དེ་ཡན་ཆད་འབད་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལོ་
གངཥ་མ་ཚང་ཚུན་གྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ ལོ་རྗེ་ལུ་ ཟླ་ངོ་༣  རྗེའྤྱི་གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་ མཐོ་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༡༨ ཚུན་ལུ་རྤྱིཥ་རྐྱབ་སྟྗེ་སྫོད་དགོ། ༼ཁ༽
 སྗེཥ་ལོ་༥༡  མན་ཆད་འབད་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལོ་གངཥ་མ་ཚང་ཚུན་གྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ ལོ་རྗེ་ལུ་ ཟླ་ངོ་༢རྗེའྤྱི་གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་
ཕོགཥ་འདི་ མཐོ་ཤོཥ་ཟླ་ངོ་༡༨ ཚུན་ལུ་རྤྱིཥ་རྐྱབ་སྟྗེ་སྫོད་དགོ། ༼༢༠.༣.༢.༦༽ སྔ་གོང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལཥ་འཆར་མ་བརྤྱིཥ་པར་ གོང་འཁོད་སྗེ་རྤྱིམ་
ཚུ་ འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ གཞན་སྤྱིར་བཏང་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུའྤྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ༼༢༠.༣.༢.༧༽ ཟླ་ངོ་༦ 
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ཡང་ན་དེ་ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་ཡོད་མྤྱི་འདི་ ལོ་གངཥ་བསྫོམཥ་རྤྱིཥ་བཏོན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་ཧྤྱིལ་བུམ་སྗེ་རྤྱིཥ་ཁར་བཀལ་དགོ། དེ་ཡང་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ 
སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་༡༠ གྤྱི་རྤྱིང་ཕག་ཞུ་ཡོད་མྤྱི་ཅིག་ཨིན་དགོ། 
 
༢༠.༣.༣༽ དམྤྱིགཥ་བཥལ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལཥ་འཆར། 
ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་ གཞུང་དང་གྫོཥ་བསྟུན་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་གངཥ་ཁ་ཚད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་བཞག་ནི་དང་། ལྫོགཥ་གྲུབ་དང་ ལཱ་ཤུལ་ཡར་དག་
གཏང་ཐབཥ་ལུ་ མཁོ་གལ་མྗེད་མྤྱི་ཚུ་ཕྤྱི་ཥེལ་རྐྱབ་ཐབཥ་ལུ་ དུཥ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ལཥ་འཆར་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག། 
 
༢༠.༣.༤༽ ཐབཥ་མྗེད་དགོངཥ་ཞུ། ༼༢༠.༣.༤.༡༽ གལ་སྤྱིད་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཁྤྱིམཥ་ཁང་ལཥ་ཡིག་ཚང་གི་ལཥ་དོན་དང་འབྗེལ་བ་མྗེད་པའྤྱི་
ེཥ་ཕ་དང་ དེའྤྱི་ཡན་ཆད་ཀྤྱི་ེཥ་ཅན་སྗེ་བཏོན་པ་ཅིན་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལཥ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་དང་གཅིག་ཁར་ ཐབཥ་མྗེད་
དགོངཥ་ཞུ་གཏང་དགོཔ་དང་། ༼༢༠.༣.༤.༢༽ ཞྤྱི་ལྷན་ཡང་ན་ ལཥ་སྗེ་གིཥ་སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་ལཥ་འགལ་བའྤྱི་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ཡོད་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་
ཅིག་ ཐབཥ་མྗེད་དགོངཥ་ཞུ་གཏང་ཆོག། དེ་ཡང་ བདག་སྫོང་སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་དང་བཅའ་ཡིག་གི་ འབྗེལ་ཡོད་དོན་ཚན་གྤྱི་ཁག་འགན་ལཥ་འགལ་བ། ཡང་
ན་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་མྗེད་མྤྱི་ཚུ་ཨིན། 
 
༢༠.༣.༥༽ ར་བསྐྲད།  ༼༢༠.༣.༥.༡༽ གལ་སྤྱིད་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་  ཁྤྱིམཥ་ཁང་ལཥ་ཡིག་ཚང་གི་ལཥ་དོན་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་  ེཥ་ཕ་དང་དེའྤྱི་ཡན་
ཆད་ཀྤྱི་ེཥ་ཅན་སྗེ་བཏོན་པ་ཅིན་  ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལཥ་ར་བསྐྲད་གཏང་དགོ། ༼༢༠ .༣.༥.༢༽ ཞྤྱི་ལྷན་ཡང་ན་ལཥ་སྗེ་གིཥ་  སྤྱིག་
ཁྤྱིམཥ་ལཥ་འགལ་བའྤྱི་གནད་དོན་ནང་ཡོད་པའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ བདག་སྫོང་སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་དང་འཁྤྱིལ་ར་བསྐྲད་གཏང་ཆོག། 
 
༢༠.༣.༦༽ ལཥ་སྗེའྤྱི་འབྗེལ་བ་མཇུག་སྫོམ། རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་སྗེ་འདི་ ལཥ་འཛིན་ཡངན་སྗེར་སྗེ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་  ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་
གི་ལཱ་གཡོག་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལུ་དགོཥ་མཁོ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ དེ་མྤྱིན་ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལཥ་ཁ་བལ་གཏང་དགོ། 
 
༢༠.༤༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན།  
ཞྤྱི་གཡོགཔ་གཅིག་ཤི་རྐྱྗེན་འབྱུང་བའྤྱི་སབཥ་ ཟླ་མཇུག་གི་དངུལ་ཕོགཥ་ཧྤྱིལ་བུམ་སྫོད་དགོ། 
 
༼༢༠.༤.༡༽  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར།  ༼༢༠.༤.༡.༡༽ འྫོཥ་ཚད ་ཡང་། ༼ ཀ༽  ཁག་འབག་གི་ལཱ་གཡོག་དང་ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་  ཤི་རྐྱྗེན་
འབྱུང་མྤྱི་མ་བརྤྱིཥ་པར་ ཉུང་ཤོཥ་ལོ་ངོ་༡༠ གྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ ཕག་ཞུ་བའྤྱི་ཤུལ་ལཥ་གཡོག་བལ་བཏང་བའྤྱི་སབཥ་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་རའྤྱི་ཐོབ་དབང་
ཡོད། ༼ཁ༽ དགོངཥམ་ར་བསྐྲད་བཏང་བའྤྱི་སབཥ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་རའྤྱི་ཐོབ་དབང་མྗེད།  ༼༢༠.༤.༡.༢༽ དངུལ་བསྫོམཥ་ཡང་། ༼ཀ༽
 དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་རའྤྱི་དངུལ་བསྫོམཥ་འདི་  ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ཕག་ཞུ་བའྤྱི་ལོ་གངཥ་མཐའ་མཇུག་གི་གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་འདི་ ལཱ་
གཡོག་ལོ་གངཥ་གང་ཥོང་དང་གཅིག་ཁར་ དགུ་འཐབ་རྐྱབ་སྟྗེ་རྤྱིཥ་བཏོན་དགོ། འབྤྱི་ཤོག་༢༠/༡། ༼ཁ༽ ཟླ་ངོ་༦ ཡང་ན་དེ་ལཥ་ལྷག་པའྤྱི་ལཱ་གཡོག་
ནང་ཕག་ཞུ་མྤྱི་འདི་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་རྤྱིཥ་བཏོན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་གཅིག་སྗེ་བརྤྱི་དགོ།  དེ་ཡང་སྤྱིག་གཡོག་ངོ་མའྤྱི་ནང་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་༡༠ 
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ཕག་ཞུ་མྤྱི་ཅིག་ཨིན་དགོ།  ༼༢༠.༤.༡.༣༽  མཐོ་ཚད་ཡང་། དགོངཥ་ཞུ་གཥོལ་རའྤྱི་མཐོ་ཚད་འདི་  གཞུང་གིཥ་དུཥ་དང་དུཥ་སུ་ཐག་གཅད་མྤྱི་དང་
འཁྤྱིལ་དགོ། ༼༢༠.༤.༡.༤༽ གནཥ་སྟངཥ་ཡང་། དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་དང་  ཁལ་གྤྱི་ོག་མྗེད་ལག་ཁྱྗེར་བཏོན་པའྤྱི་
སབཥ་དང་ ལཥ་སྗེ་འདི་གིཥ་འགན་ལེན་འབད་ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་འབྗེལ་ལཥ་སྗེ་ཚུ་ལཥ་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལེན་ཡོད་པའྤྱི་བུ་ལོན་གྤྱི་རྤྱིགཥ་དང་ ཡང་
ན་  ཡིག་ཚང་ལུ་སྫོད་དགོ་པའྤྱི་རྤྱིཥ་ཆད་མྗེདཔ་ཨིནམ་  གཏན་འཁེལ་འགྫོཝ་ད་རྐྱངམ་གཅིག་སྫོད་དགོ།  ༼༢༠.༤.༡.༥༽ ཆད་སུབ ་ཡང་། ༼ ཀ༽
 ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ལཥ་  ལེན་ནི་ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་ཆད་འདི་  དགོངཥ་ཞུ་འབད་བའྤྱི་ནམ་དུཥ་ཡང་ན་  ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་བ་དང་ གནད་དོན་ག་ཅིའྤྱི་
ཐོག་ལཥ་ཡང་ ལོག་སྟྗེ་འཐོབ་མ་ཚུགཥ་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ འབྗེལ་ཡོད་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཡང་ན་  ཚབ་བཏོན་མྤྱི་ངོམ་ ཡང་ན་  ཁྤྱིམཥ་མཐུན་བུ་རྒྱུད་ཚུ་ལུ་སྫོད་
དགོ་པའྤྱི་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་ལཥ་ བཏོགཥ་ཏེ་ཆད་སུབ་འབད་དགོ། ༼ཁ༽ ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་བའྤྱི་སབཥ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་འགན་འཁྤྱི་ཕོག་པའྤྱི་ཆད་
སུབ་ ལེན་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་དང་ཡང་ན་ ེཥ་བ་སྫོད་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ བདེན་སྟྫོང་དང་ནུཥ་མྗེད་ཨིན། ༼ག༽ སྫོང་བརར་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་ཁག་
འགན་གྤྱི་ ཆད་སུབ་འབད་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་འདི་ མྤྱི་ངོམ་འདི་ལུ་སྫོད་དགོཔ་ཡོད་པའྤྱི་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་དང་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ལཥ་བཏོག་དགོ། 
༼༢༠.༤.༡.༦༽ དབང་ཚད་ཡང་། དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་ དངུལ་འབྗེལ་ལག་དེབ་ནང་ལུ་ དབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་དབང་འཛིན་པ་འདི་གིཥ་ འབད་
དགོཔ་ཡོད་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིམ་པ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ཞྤྱིནམ་ལཥ་ དེ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་གནང་བ་གནང་དགོ།  
 
༼༢༠.༤.༢༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ། ༼༢༠ .༤.༢.༡༽ ཉུང་ཤོཥ་ལོ་༡༠ ཕག་ཞུ་ཡོད་མྤྱི་དང་ཟླ་ངོ་༡༢༠ གི་རྤྱིང་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ་
ནང་  ཞལ་འདེབཥ་འབད་ཡོད་མྤྱི་ཡངན་  ལོ་གངཥ་ཚང་སྟྗེ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  ཟླ་རྤྱིམ་
བཞྤྱིན་དུ་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ་ཀྤྱི་ཁེ་ཕན་འཐོབ་དགོ། ༼༢༠ .༤.༢.༢༽ དགོངཥམ་ར་བསྐྲད་བཏང་བཏངམ་ཨིན་པ་ཅིན་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་
ཕོགཥ་ཀྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་མྤྱི་འཐོབ། ཨིན་རུང་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ་ནང་ བཙུགཥ་ཡོད་མྤྱིའྤྱི་ཞལ་འདེབཥ་འདི་ལོག་འཐོབ།  
 
༼༢༠.༤.༣༽ འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ།  ༼༢༠ .༤.༣.༡༽  ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་གཅིག་ཕག་ཞུ་སྟྗེ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་བ་ཅིན་ དེ ་ར་གི་ཞལ་འདེབཥ་དང་ 
གཡོག་སྫོད་མྤྱིའྤྱི་ཞལ་འདེབཥ་གིཥ་དང་གཅིག་ཁར་ སྗེད་ཐོབ་ཡོད་མྤྱི་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་ཡོད་མྤྱི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་
འཐོབ། ༼༢༠.༤.༣.༢༽ དགོངཥམ་ར་བསྐྲད་བཏང་བཏངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་  ཞལ་འདེབཥ་བཙུགཥ་ཏེ་ཡོད་མྤྱི་དང་ 
སྗེད་དང་སྦྲགཥ་བཥགཥ་ཏེ་ཡོད་མྤྱི་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་ལོག་འཐོབ། 
 
༼༢༠.༤.༤༽ ཟླ་རྤྱིམ་ཟུར་ཕོགཥ་དང་འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ།  ཟླ་རྤྱིམ་ཟུར་ཕོགཥ་དང་ འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ་གྤྱི་ཁེ་ཕན་ཐོག་ལཥ་ ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་
སྫོད་དགོ་པའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ་ཀྤྱི་ཁེ་ཕན་དང་  འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ་འཐོབ་དགོ་པའྤྱི་དངུལ་བསྫོམཥ་འདི་  རྒྱལ་ཡོངཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་
སྫོད་དགོ། 
 
༼༢༠.༤.༥༽  གནཥ་སྟངཥ།  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ་དང་འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ་གྤྱི་ཁེ་ཕན་འདི་ གནང་བ་གྫོལ་ནིའྤྱི་གཞྤྱི་རྗེན་སྗེ་གཡོག་བལ་བཏང་
བའྤྱི་བཀའ་རྒྱའྤྱི་འད་གཅིག་ རྒྱལ་ཡོངཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ་དང་འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ་ལུ་གཏང་དགོ། 
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༼༢༠.༤.༦༽ ཆད་སུབ། བཥགཥ་ཏེ་ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་བསྫོམཥ་འདི་ འཐུཥ་མྤྱི་འདི་གིཥ་རྒྱལ་ཡོངཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ་དང་འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ། 
ཡང་ན་ གཡོག་སྫོད་མྤྱི་ལུ་དངུལ་སྫོད་འབད་དགོཔ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ དེ་མྤྱིན་བཏོག་བཞག་ནི་དང་  མ་སྫོད་པར་བཞག་ནི། ཁལ་བཀལ་ནི ། ཡང་ན་ 
གཞུང་བཞྗེཥ་གཏང་ནི་ཚུ་འབད་མྤྱི་ཆོག། 
 
༼༢༠.༤.༧༽ དབང་ཚད། དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱི་ལུ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ་དང་འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ་གྤྱི་ཁེ་ཕན་འདི་ བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་རྒྱལ་
ཡོངཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ་དང་འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ་གྤྱིཥ་སྫོད་དགོ། 
 
༼༢༠.༤.༨༽ ལཱ་གཡོག་གི་བདེན་དཔྱད།  བཅའ་ཡིག་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་དང་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཟུར་ཕོགཥ་དང་ འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ་
གྤྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་བརྫོད་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ལཱ་གཡོག་འདི་ ངོཥ་འཛིན་ཅན་གྤྱི་དབང་འཛིན་པ་ཅིག་གིཥ་ རང་ཥོའྤྱི་གཡོག་དེབ་དང་འཁྤྱིལ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་  
འབྗེལ་ཡོད་འབྤྱི་ཤོག་ནང་ལུ་བདེན་སྫོར་འབད་དགོ། 
 
༼༢༠.༤.༩༽ འགྲུལ་འཐུཥ།  ར་བསྐྲད་གཏང་མྤྱི་མ་བརྤྱིཥ་པར་ རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལུ་བརྗེན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་འགྫོ་བ་ཅིན་ 
མཐའ་མའྤྱི་གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་དང་འད་མམ་སྗེ་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་དངུལ་བསྫོམཥ་འདི་ འགྲུལ་འཐུཥ་སྗེ་འཐོབ་དགོ། 
 
༼༢༠.༤.༡༠༽ གནཥ་ཥོར་གནང་སྤྱིན།  ར་བསྐྲད་གཏང་མྤྱི་མ་བརྤྱིཥ་པར་ རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལུ་བརྗེན་ཏེ་  ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་འགྫོ་བ་
ཅིན་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ལུ་ གནཥ་ཥོར་གནང་སྤྱིན་འདི་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་ཀྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
 
༼༢༠.༤.༡༡༽ སྗེར་ཆཥ་སྗེལ་འདྗེན་ག་ཆ། ར་བསྐྲད་གཏང་མྤྱི་མ་བརྤྱིཥ་པར་ རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལུ་བརྗེན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་དགོངཥ་ཞུ་འགྫོ་
བ་ཅིན་ ཟུར་དེབ་༡༤/ཀ་པ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ སྗེར་ཆཥ་སྗེལ་འདྗེན་གྤྱི་ག་ཆའྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
 
༼༢༠.༤.༡༢༽ སྗེ་ཚན་ེན་བཅོལ་ལཥ་འཆར། དགོངཥ་ཞུ་འགྫོ་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་སྗེ་ཚན་ེན་བཅོལ་ལཥ་འཆར་གྤྱི་ཁེ་ཕན་
ལེན་ནིའྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
 
༼༢༠.༤.༡༣༽ བཟའ་ཚང་ལུ་སྫོད་རུང་བའྤྱི་ཁེ་ཕན། ༼ ཀ༽  མཥ་ཚོད་ཀྤྱི་དུཥ་ཡུན་བརྤྱིཥ་ཏེ་  ཞྤྱི་གཡོག་ནང་སྫོད་པའྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་པ་
ཅིན་ རང་ཥོའྤྱི་བཟའ་ཚང་། ཡང་ན་ ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་མྤྱི་ངོམ་བཏོན་ཡོད་མྤྱི་འདི་ལུ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ག་རའྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། ༼ཁ༽ ཞྤྱི་གཡོག་
ནང་སྫོད་པའྤྱི་སབཥ་ལུ་ན་ཚ། ཡང་ན་  ལྫོགཥ་གྲུབ་མྗེདཔ་འགྫོ་མྤྱི་ལུ་བརྗེན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལཥ་དགོངཥམ་ཞུ་དགོ་པ་ཅིན་  རང་ཡང་ན་ རང་ཥོའྤྱི ་
བཟའ་ཚང་། ཡང་ན་ ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་མྤྱི་ངོམ་བཏོན་ཡོད་མྤྱི་འདི་གིཥ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ནིའྤྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
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༼༢༠.༤.༡༤༽ སྗེར་ཕོགཥ། སྗེར་ཕོགཥ་གང་རུང་ཡོད་ན་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་རྤྱིཥ་རྐྱབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ (དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར། འགྲུལ་འཐུཥ་
དང་གནཥ་ཥོར་གནང་སྤྱིན་ཚུ་) གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་དང་གཅིག་ཁར་བསབ་དགོ། ༼འབྤྱི་ཤོག་༢༠/༡།༽ 
 
༢༠.༥༽ ཞྫོར་བྱུང་དངུལ་སྫོད། 
༼༢༠.༥.༡༽ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་  མཐའ་མའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ལེན་ཥའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ལཥ་ལེན་དགོ། ༼༢༠ .༥.༢༽ གཞུང་གི་ལཥ་སྗེ་
དང་ མྤྱི་མང་གཡོག་སྗེའྤྱི་ལཥ་འཛིན་གིཥ་ཆ་རའྤྱི་ནང་ཕག་ཞུ་ཡོད་མྤྱི་ལུ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་འདི་  ལཱ་གཡོག་གི་དུཥ་ཡུན་ཧྤྱིལ་བུམ་རྤྱིང་ལུ་སྫོད་
དགོ། ༼༢༠.༥.༣༽ ལོ་བསྟར་དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་ཥེང་འདི་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ཀྤྱི་ཤུལ་མའྤྱི་ིནམ་འདི་ལུ་ཕོག་པ་ཅིན་ ལོ་བསྟར་དངུལ་ཕོགཥ་
ཡར་ཥེང་འདི་བྤྱིན་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་རྤྱིཥ་རྐྱབ་ནིའྤྱི་བརྤྱི་འཇོག་འབད་དགོ། ༼༢༠.༥.༤༽ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལུ་སྫོད་པའྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ 
ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་བའྤྱི་སབཥ་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་དང་གཞན་ཁེ་ཕན་ཚུ་ མྤྱི་ངོམ་བཏོན་ཡོད་མྤྱི་འདི་ལུ་སྫོད་ཆོག ། ༼༢༠ .༥.༥༽ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལུ་སྫོད་
པའྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་བའྤྱི་སབཥ་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་དང་གཞན་ཁེ་ཕན་ཚུ་ གལ་སྤྱིད་མྤྱི་ངོམ་བཏོན་ཏེ་མྗེད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ཁྤྱིམཥ་དང་
འཁྤྱིལ་ཏེ་སྫོད་དགོ། ༼༢༠.༥.༦༽ འགྲུལ་འཐུཥ་དང་གནཥ་ཥོར་གནང་སྤྱིན། སྗེར་ཆཥ་སྗེལ་འདྗེན་ག་ཆ་ཚུ་ ལོགཥ་སུ་སྗེ་  གཥལ་བཀོད་འབད་དེ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ དེ་མྤྱིན་ ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་གི་ལེའུ་ཚན་༤  པ་དང་༧ པའྤྱི་ནང་  གཡོག་བསྫོཥ་ཀྤྱི་ཉུང་མཐའྤྱི་ལཱ་གཡོག་ཁག་འགན་ཚུ་  
བསྒྲུབཥ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་སྫོད་དགོ། ༼༢༠.༥.༧༽ གཤམ་འཁོད་ཀྤྱི་གནད་དོན་དང་འཁྤྱིལ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ ། ཡང་ན་  ཁོ་
གི་མྤྱི་ངོམ་སྗེ་བཏོན་ཡོད་མྤྱི་འདི་ལུ་  དགོངཥ་ཞུའྤྱི་གཥོལ་ར་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་  མྤྱི་སྫོད་ནི་དང་། དེ་ཡང་། ༼༢༠ .༥.༧.༡༽ གཞུང་གི་ཁྤྱིམཥ་
ལུགཥ་ནང་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་ེཥ་སྫོད་སྗེ་  ཐོན་ཡོད་མྤྱིའྤྱི་རྫོད་གཞྤྱི་བསར་འགང་འབད་དེ་ཡོད་མྤྱི་དང་ ེཥ་བ་ཕོག་ཡོད་པ། 
༼༢༠.༥.༧.༢༽ རྫོད་གཞྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ེཥ་བ་ཕོག་ཡོད་པ་ཡང་ན་  ཕོག་ནི་ཨིནམ་ཤེཥ་བཞྤྱིན་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མ་འྫོངཥ་པར་ཕྤྱི་ཁར་སྫོད་
པ། ༼༢༠.༥.༧.༣༽ གཞུང་གིཥ་བསྫོཥ་པའྤྱི་དབང་འཛིན་དང་ཡང་ན་ ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་འདུན་ཥ་ལུ་ མྤྱི་ངོམ་དེ་གི་ཧྗེ་མ་དང་ད་ལྫོའྤྱི་གནཥ་སབཥ་ལུ་ ཁོ་ལཱ་
འབད་མྤྱི་ཅིག་ཨིན་པའྤྱི་དན་ཐོ་དང་ཡིག་རྤྱིགཥ། ཡིག་སྗེབ་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟྫོན་མ་བཏུབ་པ་དང་ཡང་ན་ ཞྤྱིབ་དཔྱད་འབད་མ་བཅུག་པ་དང་ མཐོང་ཥར་
འྫོང་མ་བཏུབ་མྤྱི།  
  
༢༠.༦༽ མྤྱི་ངོ་། ༼༢༠ .༦.༡༽ ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་བའྤྱི་སབཥ་  འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་ལཥ་ འཐོབ་ནི་ཡོད་པའྤྱི་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ མྤྱི་ངོམ་གཅིག་ཡང་
ན་  དེ་ལཥ་མངམ་ལུ་སྫོད་ཆོག་པའྤྱི་དབང་ཚད་ཡི་གུ་འདི་ གཥལ་བཀོད་འབྤྱི་ཤོག་ཐོག་ལཥ ་བཀོད་དེ་ཕུལ་དགོ། ༼༢༠.༦.༢༽ གོང་གཥལ་ཤི་རྐྱྗེན་
སབཥ་ དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་མྤྱི འྤྱི་མྤྱི་ངོ་ལེ་ཤ་ཡོད་ཚེ་ མྤྱི་ངོ་རྗེ་རྗེ་ལུ་དངུལ་བསྫོམཥ་ག་དེ་རྗེ་  སྫོད་ནི་ཨིན་ནའྤྱི་ཁ་གཥལ་བཀོད་དགོ། 
༼༢༠.༦.༣༽ མྤྱི་ངོ་བཏོན་ཡོད་མྤྱི་འདི་ ནམ་ར་འབད་རུང་ཆ་མྗེད་གཏང་ཆོགཔ་མ་ཚད་ མྤྱི་ངོམ་གཥརཔ་བཏོན་ཆོག།  ༼༢༠ .༦.༤༽ མྤྱི་ངོ་བཏོན་
ཡོད་མྤྱི་འདི་ གལ་སྤྱིད་ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་པ་ཅིན་ དེ་གི་ཐོབ་དབང་འདི་མྤྱི་ངོ་ག་ལུ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིཥ་འཐོབ་ནི་ཨིན་ན་ འདི་གི་དབྗེ་བ་ཁ་གཥལ་རྐྱབ་སྟྗེ་བཀོད་
དགོ། ༼༢༠ .༦.༥༽ ཧྗེ་མ་བཟའ་ཚང་མྗེད་མྤྱི་ཅིག་ ཤུལ་ལཥ་ཡོདཔ་ད་དེ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  མྤྱི་ངོ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། གལ་སྤྱིད་ཐོ་བཀོད་འབད་མ་
ཚུགཥ་པ་ཅིན་ ཁེ་ཕན་དེ་ཚུ་ཧྗེ་མ་ག་བཏོན་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ངོ་དེ་ལུ་ཡང་ན་  སལ་བ་བགོ་བཤའྤྱི་ཁྤྱིམཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་  སྫོད་དགོཔ་འཐོན་འྫོང་། ༼༢༠.༦.༦༽ 
མྤྱི་ངོ་བཏོན་མྤྱི་རྗེ་རྗེ་བཞྤྱིན་དང་ མྤྱི་ངོ་ཆ་མྗེད་བཏང་བའྤྱི་བར་སྐུལ་རྗེ་རྗེ་བཞྤྱིན་དུ་  འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེ་གིཥ་ཐོབ་པའྤྱི་ཚེཥ་གངཥ་ལཥ་ ཆ་གནཥ་སྗེ་
བཞག་རྤྱིང་ལུ་ཆ་གནཥ་ཡོདཔ་སྗེ་བཟྫོ་དགོ། 
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༢༠.༧༽ སྤྱིག་རྤྱིམ། ༼༢༠.༧.༡༽ དགོངཥ་ཞུ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོཥ་དང་ གཞུང་འབྗེལ་ལམ་ཡིག། ཡིག་སྫོད། དན་ཐོ་ཚུ་བརྤྱིཥ་
པའྤྱི་གཞན་འགན་ཁག་རྤྱིཥ་སྫོད་མ་འབད་ཚུན་ འགན་གྫོལ་གཏང་མྤྱི་ཆོག། ཟུར་སྦྲགཥ་༡༤/༡། ༼༢༠ .༧.༢༽ ལཥ་སྗེ་གིཥ་བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁཥ་
མཆོག་སྗེ་རྤྱིམ་གྤྱི་སྗེར་སྫོད་ཚུ་  ཞྤྱི་ལྷན་ལུ་རྤྱིཥ་སྫོད་འབད་ཡོདཔ་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་དགོ། ༼༢༠ .༧.༣༽ ལཥ་སྗེ་གིཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་འདི་ ལོ་
གངཥ་ཚང་བ་ཡངན་  དགོངཥ་ཞུ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་ འདི་འཕྫོ་ལཥ་ལཥ་གཡོག ་པའྤྱི་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་  སྫོད་ནིའྤྱི་བ་རྤྱིམ་བསྤྱིག་དགོཔ་དང་ཟླ་ངོ་
གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ དངུལ་སྫོད་ཚུ་ག་ར་ཚང་སྤྱིག་སྫོད་ཚུགཥཔ་འབད་དགོ། ༼༢༠.༧.༤༽ སྫོན་མྗེད་གཡོག་ཐོའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ བརྤྱི་མཐོང་དང་
ངལ་རངཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ འགན་གྫོལ་གཏང་དགོ། ༼ཟུར་སྦྲགཥ་ ༢༠/༤།༽ 
 
༢༠.༩༽ གཟྗེངཥ་བསྟྫོད། ཉུང་ཤོཥ་ལོ་གངཥ་༢༠ གི་རྤྱིང་ལུ་ གཡོག་ཐོའྤྱི་ནང་སྫོན་མྗེདཔ་སྗེ་  ཞབཥ་ཏོག་ཞུ་སྟྗེ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་བ་ཅིན་ དབང་
ཚད་ཕྤྱིར་སྗེལ་དང་འཁྤྱིལ་ལཥ་གཡོགཔ་འདི་གི་ལཱ་གཡོག་ལུ་ ངལ་རངཥ་ཀྤྱི་གཟྗེངཥ་བསྟྫོད་ལག་ཁྱྗེར་གནང་དགོ། ༼ ཟུར་དེབ་༢༠/ཀ་པ་དང་ཟུར་དེབ་
༢༠/ཁ་ པ།༽  
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ངེཥ༌ཚིག། 

༡ གྫོ༌བུར༌གྫོགཥ༌རམ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཟུང་ཕྫོགཥ་དང་། ཡང་ན་ ས་མང་གིཥ་སྫོང་བརར་
མ་དངུལ་གྫོགཥ་རམ་ཆ་ཤཥ་ཅིག་ ཡང་ན་ཧྤྱིལ་བུམ་གནང་མྤྱི་ལུ་གོ།  

༢ བདག༌སྫོང༌ེཥ་འགེལ། ཟྗེར༌མྤྱི༌འདི༌ འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་
འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༢ ཅན་མའྤྱི་དགོངཥ་དོན་དང་འགལ་བའྤྱི་ེཥ་
སྫོད་འབད་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༣ འྫོཥ་ཅན་གྤྱི་ཐོབ་བརྫོད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་བའྤྱི་གནཥ་སྟངཥ་ཀྤྱི་སབཥ་ལུ་སྫོད་དགོ་པའྤྱི་
མ་དངུལ། ཡང་ན་ཐོབ་བརྫོད། 

༤ ལཥ་སྗེ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཁྤྱིམཥ་བཟྫོ་ལྷན་སྗེ། དང་ཁྤྱིམཥ་ལྷན་སྗེ། ལྷན་ཁག། ར་ཁྤྱིམཥ་ཅན་གྤྱི་
ཡིག་ཚང་། རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ། རྫོང་ཁག། རྗེད་འྫོག། ཁྫོམ་སྗེ། རྒྱལ་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་
འདུཥ་ཚོགཥ་ཚུ་ལུ་གོ། 

༥ ལཥ་སྗེ་དབྗེ་བའྤྱི་གཞྤྱི་བཀོད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་ཀྤྱི་དབྗེ་བ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཥ་སྗེ་
ཚུ་དབྗེ་ཁག་ཥོ་ཥོ་ལུ་དབྗེ་ནིའྤྱི་གཞྤྱི་བཀོད་ཅིག་ཨིན། 

༦ སྤྱིད་དོན་དང་འབྗེལ་བ་མྗེདཔ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ སྤྱིད་དོན་ཚོགཥ་པ་ཚུ་དང་འབྗེལ་བ་མྗེདཔ་དང་ 
ཡང་ན་སྤྱིད་ཀྤྱི་ལཥ་དོན་གང་རུང་ནང་ བཅའ་མར་མ་གཏོགཥ་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༧ མཐོ་གཏུགཥ་དབང་འཛིན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱིཥ་མཐོ་གཏུགཥ་
འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་བདག་སྫོང་ཁྤྱིམཥ་ཞྤྱིབ་ཚོགཥ་སྗེ་ཨིནམ་དང་། ལྷན་ཁག་དང་ལཥ་སྗེ་ཚུ་ལཥ་
མཐོ་གཏུགཥ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ། ལཥ་ཁུངཥ་དང་རྫོང་ཁག་
དེ་ཚུ་ལཥ་ མཐོ་གཏུགཥ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ལྷན་ཁག་ལུ་གོ།  

༨ དབྗེ་དཔྱད་འཁོར་རྤྱིམ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་འདི་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་
ནང་འཁོད་ལུ་ཚུལ་མཐུན་གྤྱི་དབྗེ་དཔྱད་ཚད་གཞྤྱི་འཐོབ་ཐབཥ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཞྤྱིབ་རྫོག་འབད་ནི། 
ཡང་ན་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའྤྱི་དུཥ་ཚོད་ཀྤྱི་སྤྱིག་བཀོད་ལུ་གོ། 

༩ གནང་གྲུབ་ལམ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ཐད་ཀར་གྤྱི་ཕང་ལམ་དང་ ཁེ་ལམ་ལུ་གོ། 
༡༠ དམག་སྗེ་ཁག། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྗེ་དང་རྒྱལ་པོའྤྱི་སྐུ་སྲུང་ལུ་

གོ། 
༡༡ བདོག་གཏད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཥ་གཞྤྱི། རྒྱུ་དངོཥ། བགོ་བཤའ། དངུལ་གན། པར་དབང་། 

དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་བཙུགཥ། ཡང་ན་ཚོང་གི་མཐུན་འབྗེལ་རྤྱིན་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་
༥༠,༠༠༠/- ཐམ་པ་དང་། དེ་ལཥ་མང་མྤྱི་ཚུ་བརྤྱིཥ་པའྤྱི་གནཥ་གོང་ཅན་གྤྱི་དངོཥ་པོ་ཚུ་ལུ་གོ། 

༡༢ གནང་གྲུབ་ཐོབ་བརྫོད། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་ཕད་བདེའྤྱི་ལཥ་འཆར་གྤྱི་འཐུཥ་མྤྱི་ཅིག་ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་བའྤྱི་
སབཥ་མྤྱི་ངོ་གཙོ་ཅན། ཡང་ན་མྤྱི་ངོའྤྱི་ཚབ་སྗེ་འྫོཥ་ཅན་ཥེམཥ་གཥོའྤྱི་མ་དངུལ་ལེན་མྤྱི་གནང་བ་
ཅན་གྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཅིག་ཨིན། 

༡༣ རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱལ་པོའྤྱི་བཀའ་ཁྤྱིམཥ། ཡང་ན་འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའྤྱི་
བཀའ་ཤོག། འཛིན་སྫོང་བཀའ་རྒྱ། སྤྱི་ཚོགཥ་ཀྤྱི་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་ཚུ་གི་ཐོག་ལཥ་རང་དབང་སྗེ་ལཱ་
འགན་བསྒྲུབ་ནིའྤྱི་འགན་དབང་གནང་ཡོད་པའྤྱི་འཛིན་སྫོང་ལྷན་སྗེའྤྱི་འྫོག་ལུ་གཞྤྱི་བཙུགཥ་འབད་
ཡོད་པའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ཚུ་ལུ་གོ། 

༡༤ གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་ཕོགཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ དུཥ་ཚོད་ཅིག་ནང་ ཚད་གཞྤྱི་གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་སྟྗེ་ཡོད་
པའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ལུ་གོ།  

༡༥ རྤྱིགཥ་བསྫོམཥ་གོ་གནཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཉུང་མཐའྤྱི་ཤེཥ་ཚད། དམྤྱིགཥ་ཡུལ། ལཱ་འགན་དང་
འགན་ཁུར་ཚུ་ཅོག་གཅིགཔ་དགོ་པའྤྱི་ཁར་ལཱ་གཡོག་གི་སྗེ་ཚན་གཅིག་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་
གཅིག་དང་གིཥ་ཀྤྱིཥ་མཐོཝ་དང་། ཡང་ན་དམའ་བའྤྱི་འབྗེལ་བ་ཅན་གྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ཚུ་ལུ་གོ། 

༡༦ གཞུང་ཚབ་ཀྤྱི་ངོ་ཚབ། ཕྤྱི་འབྗེལ་ལཱ་གཡོག་འཐུཥ་ཀྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་ནང་འགྗེལ་བཤད་
རྐྱབ་སྟྗེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྗེ་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་མྗེད་པའྤྱི་སབཥ་ཚབ་མ་སྗེ་འགན་ཁག་
འབག་མྤྱིའྤྱི་ཕྤྱི་འབྗེལ་ལཱ་གཡོག་འགོ་དཔོན་གོངམ་འདི་ལུ་གོ།  

༡༧ ཞྤྱི་གཡོགཔ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཁ་གཥལ་སྗེ་ཥོ་ཥོར་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་དེ་མྤྱིན་ལྷན་ཚོགཥ་
ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའྤྱི་དང་ཁྤྱིམཥ་ལྷན་སྗེ་དང་ཁྤྱིམཥ་བཟྫོའྤྱི་ལྷན་སྗེ། གཞུང་སྫོང་ལྷན་སྗེ། 

ར་ཁྤྱིམཥ་ཅན་གྤྱི་ཡིག་ཚང་། རྒྱལ་གཞུང་གི་རང་སྫོང་ལཥ་སྗེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ གཡོག་བཙུགཥ་འབད་
དེ་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ངོ་ལུ་གོ། 

༡༨ ཞྤྱི་གཡོག། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་༢༠༡༠ ཅན་མའྤྱི་དབང་ཁྱབ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ལཱ་
གཡོག་ཚུ་ལུ་གོ། 

༡༩ ཀུན་སྫོད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འབྲུག་གི་ཞྤྱི་
གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱིའྤྱི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྤྱི་ཀུན་སྫོད་རྣམ་གཞག་དང་བརྤྱི་མཐོང་ཚུ་
ལུ་གོ། 

༢༠ རྗེན་མྤྱི་གཅིག་པ། ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་ཕན་བདེའྤྱི་ལཥ་འཆར་གྤྱི་འཐུཥ་མྤྱི་གཅིག་ལཥ་ལྷག་སྟྗེ་ཡོད་མྤྱི་
ཚུ་གིཥ་རྗེན་མྤྱི་སྗེ་གཥལ་ 
སྟྫོན་འབད་མྤྱིའྤྱི་རྗེན་མྤྱི་ཅིག། 

༢༡ ལྫོགཥ་གྲུབ་བརག་དཔྱད། རྤྱིག་རལ་དང་ཡོན་ཏན། བཥམ་སྫོད། རང་སྟྫོབཥ་ཚུའྤྱི་ཐོག་ལཥ་
དམྤྱིགཥ་བཥལ་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ཡིད་ཆེཥ་ཚུགཥ་པའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་སྟྫོན་ནིའྤྱི་
དོན་ལུ་དགོ་པའྤྱི་གལ་ཅན་གྤྱི་ལྫོགཥ་གྲུབ་ཚུ་ལུ་གོ། 

༢༢ ལྷན་ཚོགཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འབྲུག་གི་ར་ཁྤྱིམཥ་ཆེན་མྫོའྤྱི་དགོངཥ་དོན་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་གཞྤྱི་བཙུགཥ་
འབད་མྤྱིའྤྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་གོ། 

༢༣ དབང་ཚད་ཅན་གྤྱི་དབང་འཛིན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལོགཥ་སུ་སྗེ་སྫོད་ཡོད་པའྤྱི་ལཱ་འགན་ཅིག་འབག་
ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་དབང་ཆ། ཡང་ན་དབང་ཚད་ཕྤྱིར་སྫོད་འབད་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ། ཡང་
ན་ལཥ་སྗེ་ལུ་གོ། 

༢༤ ཐབཥ་མྗེད་དགོངཥ་ཞུ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་དང་གཅིག་ཁར་མྤྱི་
འདོད་བཞྤྱིན་དུ་དགོངཥ་ཞུ་འབད་དགོ་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༢༥ ཁེ་ཕན་ལག་སྫོད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་གཞུང་འབྗེལ་གྤྱི་སྤྱིག་གཡོག་དང་སྗེར་གྤྱི་མཐའ་
དོན་བར་ན་ཁེ་ཕན་ལག་སྫོད་འདི་ཡང་རང་གི་མཐའ་དོན་ག་རྐྱང་གིཥ་མ་དོ་བར་རང་ཥོའྤྱི་བཟའ་
ཚང་གི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའྤྱི་ལཥ་དོན་ཚུ་ལུ་གོ། 

༢༦ ར་ཁྤྱིམཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འབྲུག་གི་ར་ཁྤྱིམཥ་ཆེན་མྫོ་འདི་ལུ་གོ། 
༢༧ ཁག་འབག་ཡུན་ཥེང་། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཁ་ཚིག་འགན་ཚིག་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་བསྒྱུར་བཅོཥ་མ་བཏང་བར་

ཁག་འབག་གི་དུཥ་ཡུན་ཡར་ཥེང་འབད་མྤྱིའྤྱི་བ་རྤྱིམ་ལུ་གོ། 
༢༨ ཁག་འབག་བསར་གཥོ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཁག་འབག་མྤྱི་ངོམ་གི་གཟྗེངཥ་ཐོན་དང་ཁོ་གི་ལཱ་གཡོག་

དགོཥ་མཁོ་ལུ་གཞྤྱི་བཞག་ཐོག་ལཥ་ཁག་འབག་གི་ཁ་ཚིག་འགན་ཚིག་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་
མྤྱིའྤྱི་བ་རྤྱིམ་ལུ་གོ། 

༢༩ བཙོན་ཁྤྱིམཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་གི་ེཥ་འགེལ་གྤྱི་གནོད་འགེལ་ལུ་བརྗེན་ཏེ་ ེཥ་
ཁྤྱིམཥ་ཕོག་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༣༠ དྫོད་གང་དུཥ་ཡུན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ སྤྱིད་དོན་པ་ཅིག་གིཥ་ཞྤྱི་གཡོག་གང་རུང་ནང་འཛུལ་ནིའྤྱི་འྫོཥ་
ཚད་ཅན་ལུ་མ་འགྫོ་བའྤྱི་ཧྗེ་མ་ ཚང་དགོ་པའྤྱི་དུཥ་ཡུན་ཅིག་ལུ་གོ། 

༣༡ ངན་ལྷད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་ནང་ངེཥ་ཚིག་འགྗེལ་ཡོད་མྤྱི་
དང་ཅོག་འཐད། 

༣༢ ེཥ་ཅན་གནོད་འགེལ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འབྲུག་གི་ེཥ་འགེལ་ཁྤྱིམཥ་དེབ་ནང་གནོད་འགེལ་སྗེ་རྤྱི་མྤྱི་
གང་རུང་ཅིག་ལུ་གོ། 

༣༣ འབྗེལ་གནད་ལཥ་སྗེ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཱ་འགན་གྤྱི་རྤྱིགཥ་ ལཥ་སྗེ་མང་ཆེ་བའྤྱི་ནང་ལུ་སྤྱིར་བཏང་
དང་དངོཥ་སུ་གནཥ་ཏེ་ཡོད་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ། ཁྤྱིམཥ་རྫོདཔ། བཟྫོ་རྤྱིགཔ། རྤྱིཥ་འཛིན་པ། 
མྤྱི་སྟྫོབཥ་དང་བར་བརྒྱུད་ཀྤྱི་ཁྱད་རྤྱིག་ལཥ་གཡོགཔ་ལ་ཥོགཥ་པ་ཚུ་ལུ་ག།ོ 

༣༤ ིན་འཐུཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ཡིག་ཚང་ལ་བཤལ། ཡང་ན་འགྫོ་འགྲུལ་
སབཥ་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ལུ་ིན་བསྟར་བཞྤྱིན་དུ་སྫོད་དགོ་པའྤྱི་འཐུཥ་ལུ་གོ། 
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༣༥ ིན་བསྟར་འཚོ་འཐུཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ དུཥ་ཐུང་སྫོང་བརར་སབཥ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྤྱི་ཁ་ལུ་ཡིག་ཚང་
ལ་བཤལ། ཡང་ན་འགྫོ་འགྲུལ་སབཥ་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ལུ་ིན་བསྟར་བཞྤྱིན་དུ་སྫོད་དགོ་པའྤྱི་འཐུཥ་ལུ་
གོ། 

༣༦ གཡོ་ཅན་མྤྱི་ངོ་བཏོན་ནི། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཐད་ཀར་རྗེན་མྤྱི་གི་མྤྱི་ངོ་བཏོན་ནིའྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ལུགཥ་ལཥ་
འགལ་ཏེ་མྤྱི་ངོ་བཏོན་ནི་ལུ་གོ། 

༣༧ གཞུང་ཚབ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྤྱི་ཁའྤྱི་གཞུང་ཚབ་དང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ལཱ་འབད་མྤྱིའྤྱི་
གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ཁྱད་འཛིན་༥ པ་དང་དེ་ལཥ་མཐོ་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ལུ་གོ། 

༣༨ ཐད་ཀར་རྗེན་མྤྱི། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འཐུཥ་མྤྱི་གི་སྗེ་བའྤྱི་ཕམ་དང་གེན་གྫོགཥ། བུ་གཞྤྱི་ཚུ་(ཁྤྱིམཥ་
མཐུན་གྤྱི་བུ་ཚབ་ཚུ་) ལུ་གོ། 

༣༩ ཁྱྤྱིམ་གཡོག། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ མཁའ་འགྲུལ་གྤྱི་འཐུཥ། ཁང་འཐུཥ། སྨན་འཐུཥ་ཀྤྱི་ཟད་ཥོང་ཚུ་ག་
ར་གཞུང་གིཥ་གནང་སྟྗེ་ཡོད་པའྤྱི་གཞུང་ཚབ་དང་ སྐུ་ཚབ་འགོ་འཛིན་གྤྱི་དོན་ལུ་བཞག་པའྤྱི་འབྲུག་
མྤྱི་ཁྱྤྱིམ་གཡོག་འབད་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༤༠ སྤྱིག་ལམ་རྣམ་གཞག། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལཥ་རྒྱུ་འབཥ། དེ་ལཥ་སྤྱིག་ལམ་ལུ་བརྤྱི་
མཐོང་དང་མཐུན་ལམ་གྤྱི་ཐོག་གནཥ་ནི་ལུ་དན་ཤེཥ་ཀྤྱི་སྫོ་ལཥ་བརྫོན་ཤུགཥ་བསྗེད་ནི་ལུ་གོ།
  

༤༡ བཙག་འཐུ་ལཥ་གྲུབ་པའྤྱི་འཐུཥ་མྤྱི། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ སྤྱི་ཚོགཥ་དང་ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་འཐུཥ་མྤྱི་ཚུ་
ལུ་གོ། 

༤༢ ལོག་སྫོད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོཥ་དང་མ་དངུལ་ཚུ་རང་གི་སྗེར་དབང་གི་དོན་ལུ་གཡོ་སྒྱུ་
འབད་ནི་ལུ་གོ། 

༤༣ ངེཥ་སྫོད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ལམ་འགྲུལ་འབད་བའྤྱི་སབཥ་གནམ་གྲུའྤྱི་ཤོག་འཛིན་
མྗེད་མྤྱི་དང་གནམ་གྲུ་འཕུར་སྫོད་ཆ་མྗེད་བཏང་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅིག་ལུ་བརྗེན་ཏེ་ཐབཥ་མྗེད་བར་ཞག་
ངེཥ་སྫོད་འབད་དགོ་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༤༤ ལཱ་གི་གནཥ་གོང་དང་མཐུན་པའྤྱི་འད་མམ་གྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཥ་གཡོགཔ་འདི་
ལུ་ ལཱ་གཡོག་དབྗེ་ཞྤྱིབ་བ་རྤྱིམ་ཐོག་ལཥ་ ཐག་བཅད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་མའྤྱི་ཤེཥ་ཚད་དང་མཥ་
མྫོང་། དེ་ལཥ་དེ་ཚུ་དང་འད་བའྤྱི་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ཡང་ཅོག་འཐདཔ་འབད་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ 
དངུལ་ཕོགཥ་དང་རྒུད་འཐུཥ་ཡང་འད་མམ་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་ཅོག་འཐདཔ་སྗེ་སྫོད་དགོ་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༤༥ བཟའ་ཚང་འཐུཥ་མྤྱི། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ བཟའ་ཟླ་དང་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་གོ། 
༤༦ ེཥ་ཆེན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འབྲུག་གི་ེཥ་འགེལ་ཁྤྱིམཥ་དེབ་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའྤྱི་ེཥ་ཆེན་གྤྱི་

རྤྱིགཥ་ལུ་གོ། 
༤༧ རྐྱྗེན་དབང་། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ བཀག་མ་ཚུགཥཔ་དང་ ཚོད་དཔག་མ་ཚུགཥ་པའྤྱི་གནད་དོན་དང་། 

ཡང་ན་གནོད་པ་ལུ་གོ། 
༤༨ ཕྤྱི་འབྗེལ་གྤྱི་འཐུཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་། ཡང་ན་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་གཡོག་

གནཥ་ནང་གི་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་འཚོ་རྗེན་ཟད་འགྫོའྤྱི་དོན་ལུ་སྫོད་པའྤྱི་འཐུཥ་ལུ་གོ།  
༤༩ གཡོ་ཅན་ཐོབ་བརྫོད། ཤི་རྐྱྗེན་རྫུཥ་མ་དང་རྗེན་མྤྱི་རྫུན་མ་ལུ་ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་མྤྱི། ཡང་ན་ཐོབ་

བརྫོད་ཐེངཥ་གིཥ་བཀོད་མྤྱི་ལུ་གོ། 
༥༠ སྤྱི་བསྫོམཥ་དངུལ་ཕོགཥ། གཞྤྱི་རྗེན་དངུལ་ཕོགཥ་དང་གཅིག་ཁར་འཐུཥ་ཚུ་བསྫོམཥ་

ཡོད་པའྤྱི་དངུལ་ཕོགཥ་ལུ་གོ། 
༥༡ ལཥ་སྗེའྤྱི་འགོ་འཛིན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་དང་རང་སྫོང་ལཥ་སྗེའྤྱི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་

འཛིན་འགོ་དཔོན། རྫོང་བདག་ཚུ་ལུ་གོ། 
༥༢ དོན་གཅོད་འགོ་འཛིན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འབྲུག་གཞུང་གིཥ་ཕྤྱིའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཡང་ན་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་

ཚོགཥ་སྗེའྤྱི་ནང་ལུ་སྐུ་ཚབ་ཀྤྱི་གནཥ་ཚད་ཁར་བཏང་བའྤྱི་འཐུཥ་མྤྱི་ལུ་གོ། 
༥༣ ར་ཁྤྱིམཥ་ཅན་གྤྱི་གོ་གནཥ་འཆང་མྤྱི། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ར་ཁྤྱིམཥ་ཆེན་མྫོའྤྱི་ནང་བཀོད་ཡོད་མྤྱི་བཟུམ་

ལུ་གོ། 
༥༤ གཡུཥ༌སྫོད༌ལཥ༌གཡོགཔ། ཟྗེར༌མྤྱི༌འདི༌ཕྤྱི༌རྒྱལ༌ལུ༌དོན༌གཅོད༌ཡིག༌ཚང༌གི༌དོན༌ལུ༌ 

རྒྱབ༌སྫོར༌གནཥ༌རྤྱིམ་གྤྱི༌ལཥ༌གཡོགཔ་སྗེ་བཙུགཥ་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༥༥ མྤྱི་སྟྫོབཥ་བ་ལེན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་གཡོག་བཙུགཥ་དང་བསྫོ་བཞག། ལཥ་
གཡོག་པའྤྱི་གངཥ་འབོར། སྫོང་བརར། གནཥ་ཥོར། གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། སབཥ་གཡོག། 
གཡོག་བལ། བདག་སྫོང་སྤྱིག་ཁྤྱིམཥ་ལ་ཥོགཥ་པ་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་བ་ལེན་གང་རུང་ལུ་གོ། 

༥༦ མྤྱི་སྟྫོབཥ་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ར་ཁྤྱིམཥ་ཆེན་མྫོ་དང་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཁྤྱིམཥ། འབྲུག་གི་ཞྤྱི་
གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་དང་། གཞན་འབྗེལ་ཡོད་ཁྤྱིམཥ་ལུགཥ་ཚུ་གི་དགོངཥ་དོན་དང་
འཁྤྱིལ་ཏེ་ ལཥ་སྗེ་གིཥ་འགོ་འདྗེན་འཐབ་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་བ་ལེན་ཚུ་ ཞྤྱི་གཡོག་
ནང་ལུ་དང་བདེན་དང་དམྤྱིགཥ་དོན་ཅན་ལུ་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་ནིའྤྱི་ཞྤྱིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་གོ།  

༥༧ མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་འཛོམཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ དང་ཁྤྱིམཥ་ལྷན་སྗེའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཚོགཥ་ཆུང་ལུ་གོ། 
༥༨ གཡོག་ཐོག། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལུ་ཕག་ཞུ་བཞྤྱིན་ཡོད་མྤྱི་ལུ་གོ།  
༥༩ རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་འཆར། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཥ་སྗེའྤྱི་ལོ་བསྟར་གྤྱི་དམྤྱིགཥ་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ནིའྤྱི་ནང་དོན་

སྨྤྱིན་ཅན་སྗེ་ཕན་འདེབཥ་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ལཥ་སྗེ་ཅིག་གིཥ་རང་ཥོའྤྱི་ལཥ་ས་ཚུ་འཛིན་སྫོང་དང་
འགོ་འདྗེན་འཐབ་ནིའྤྱི་ལག་ལེན་འཆར་གཞྤྱི་གཥལ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མྤྱི་འདི་ལུ་གོ། 

༦༠ ངལ་གཥོའྤྱི་འགྲུལ་འཐུཥ། འཐུཥ་མྤྱི་དང་བཟའ་ཚང་། ཁྱྤྱིམ་གཡོགཔ་ཚུ་འབྲུག་དང་། ཡང་ན་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྤྱི་ཥ་གནཥ་ཀྤྱི་ཁྱྤྱིམ་ནང་འགྫོཝ་ད་གི་འགྲུལ་འཐུཥ་བཞག་ཡོད་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༦༡ ལཥ་རྒྱུ་འབཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱུ་དང་འབཥ་བུའྤྱི་མཐུན་འབྗེལ་ལུ་གོ། 
༦༢ ཥ་གནཥ་ཀྤྱི༌གཡོག༌བཙུགཥ། ཟྗེར༌མྤྱི༌འདི༌གཞུང༌གིཥ༌དུཥ༌རྤྱིམ༌བཞྤྱིན༌ 

ལམ༌ལུགཥ༌ཀྤྱི༌གནང༌བ༌དང་འཁྤྱིལ༌ཏེ༌ དོན༌གཅོད༌དང༌ གཞུང༌ཚབ༌ཡིག༌ཚང༌གིཥ༌ ཐད༌ཀར༌དུ༌ 
གཡོག༌བཙུགཥ༌འབད༌བའྤྱི་དོན༌གཅོདཔ༌མྗེན༌པའྤྱི༌ལཥ༌གཡོགཔ་ལུ༌གོ། 

༦༣ ལཱ༌རྤྱིགཥ༌གཙོ༌བོའྤྱི༌སྗེ༌ཚན། ཟྗེར༌མྤྱི༌འདི༌ལཱ་གཡོག་གཞྤྱི་བཀོད་ཀྤྱི་སྗེ་ཚན་གཙོ་བོ་ཅིག་ལཱ་གཡོག་
ཚོགཥ་པའྤྱི་སྗེ་ཚན་གཅིག་ནང་བསྡུ་མྤྱི་ལུ་གོ། དཔེར་ན། རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་དང་དངུལ་འབྗེལ་སྗེ་ཚན། 
བཟྫོ་བཀོད་དང་བཟྫོ་རྤྱིག་སྗེ་ཚན་ལ་ཥོགཥ་པ་བཟུམ། 

༦༤ འགལ་འཛོལ། འཛོལ་བ། ཡང་ན་ཁྤྱིམཥ་དང་མ་མཐུན་པའྤྱི་བ་བ་ལུ་གོ།  
༦༥ ལྫོག་ཟ་དང་ཧམ་ཟ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་དང་འབྗེལ་བའྤྱི་ངན་ལྷད་ལུ་གོ། 
༦༦ ཕྤྱི་འབྗེལ་ལཥ་གཡོག་འཐུཥ་མྤྱི། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཕྤྱི་འབྗེལ་དོན་གཅོད་ལཥ་གཡོགཔ་དང་ ཕྤྱི་

འབྗེལ་དོན་གཅོདཔ་མྗེན་པའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྫོད་མྤྱི་ལུ་ཡང་གོ། 
༦༧ འཛིན་སྫོང་པ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཥ་སྗེའྤྱི་བཀོད་རྒྱའྤྱི་འབྗེལ་མཐུད་ནང་གི་ལ་རྫོག་པའྤྱི་ལག་གི་ཞྤྱི་

གཡོགཔ་འདི་ལུ་གོ། 
༦༨ མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྫོང་། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རང་ཥོའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་ཀྤྱི་དམྤྱིགཥ་དོན་ཚུ་ལཥ་ཚོགཥ་ཀྤྱི་

ཐབཥ་བྱུཥ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཁྤྱིལ་ནི་དང་། གཙུག་སྗེ་ཚུའྤྱི་འགན་འཁྤྱི་འདི་གནཥ་རྤྱིམ་ཁག་ཚུ་
ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ལཥ་ཚོགཥ་ཀྤྱི་འཇོན་ཐང་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་ནི་དང་། གྲུབ་འབཥ་བཏོན་མྤྱི་
དང་བཏོན་མ་ཚུགཥ་མྤྱིའྤྱི་ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ཁྱད་པར་ཕྗེཥ་ཏེ་ལཥ་སྗེའྤྱི་གྲུབ་འབཥ་ཡར་དག་གཏང་
ནིའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྫོང་ལམ་ལུགཥ་ཅིག་ལུ་གོ། 

༦༩ གཟྗེངཥ་ཐོན་གཞྤྱི་བཞག། ཡང་ན་གཟྗེངཥ་ཐོན་ལུ་གཞྤྱི་བཞག་ཐོག། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་
བཅའ་ཁྤྱིམཥ་༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་ཡིག་གི་དགོངཥ་དོན་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འྫོཥ་
འབབ་ཀྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་ཆ་ཚང་གཅིག་ལུ་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་གྫོཥ་ཐག་བཅད་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་སྟྫོབཥ་ཀྤྱི་གྫོཥ་ཆོད་
ལུ་གོ། 

༧༠ གཡོ༌སྫོད། ཟྗེར༌མྤྱི༌འདི༌གཞན༌གྤྱི༌རྒྱུ༌དངུལ༌རང༌དོན༌ལུ་གཡོ༌སྫོད༌འབད༌མྤྱི༌ལུ༌གོ། 
༧༡ ེཥ༌ཕ། ཟྗེར༌མྤྱི༌འདི༌འབྲུག༌གི༌ེཥ༌འགེལ༌ཁྤྱིམཥ༌དེབ༌ནང༌བཀོད༌མྤྱི༌དང་འད།  
༧༢ ཚོད་བརག་ལག་ལེན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཥ་སྗེ་དབྗེ་བའྤྱི་གཞྤྱི་བཀོད་གུར་གཞྤྱི་བཞག་སྟྗེ་ཞྤྱི་གཡོགཔ་

ཚུའྤྱི་ཨང་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་དབྗེ་ཁག་ཥོ་ཥོའྤྱི་ནང་བཙུགཥ་ནི་ལུ་གོ། 
༧༣ ཚོད་བརག་ལག་ལེན་ཚོགཥ་ཆུང་། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཥ་གཡོགཔ་ཚུ་ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་གྲུབ་འབཥ་དབྗེ་ཁག་

ཥོ་ཥོའྤྱི་ནང་ཨང་རྤྱིམ་བྤྱིན་ནིའྤྱི་ཚོགཥ་ཆུང་བཟྫོ་ཡོད་མྤྱི་ལུ་གོ། 
༧༤ མྤྱི་ངོ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ ཁོ་རའྤྱི་ཚབ་མ་སྗེ་ཁེ་ཕན་ཚུ་ལེན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་མྤྱི་ངོ་

བཏོན་མྤྱི་ཅིག་ལུ་གོ། 
༧༥ ཕྫོགཥ༌བལ། ཟྗེར༌མྤྱི༌འདི༌སྤྱིད༌དོན༌ཚོགཥ༌པ༌ག་ལུ་ཡང་རྒྱབ༌སྫོར༌མ་འབད་བ་དང་ 

བར༌གནཥ༌སྗེ༌སྫོད༌མྤྱི༌ལུ༌གོ། 
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༧༦ ཁཥ༌བངཥ༌དམ༌བཅའ༌དང༌གཥང༌བ། ཟྗེར༌མྤྱི༌འདི༌ལཱ་གཡོག་ལུ་ཁཥ་བངཥ་དང་ཀུན་
སྫོད༌རྣམ༌གཞག༌ལུ་གནཥ་ནིའྤྱི་ཁཥ༌བངཥ༌འབད༌མྤྱི༌ལུ༌གོ། 

༧༧ ཀུན་གཏོགཥ་འགན་བསྡུར། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ མྤྱི་ངོམ་གང་རུང་ཅིག་གིཥ་འྫོཥ་ཚད་ཚུ་ཚང་པ་ཅིན་ 
ཥ་སྟྫོང་ཡོད་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ཅིག། ཡང་ན་སླྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགཥ་ནི་དང་
དོ་འགན་འབད་ནིའྤྱི་གོ་སབཥ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་འད་མམ་དང་དྭངཥ་གཥལ་ཅན་གྤྱི་བ་རྤྱིམ་
བསྒྲུབཥ་ཡོདཔ་ངེཥ་བརན་བཟྫོ་ནི་ལུ་གོ། 

༧༨ ཀུན་གཏོགཥ་སླྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་གངཥ་ཁ་དང་མ་དངུལ་གྤྱི་
ཐོག༌ལཥ༌གནོད་པ་གང་ཡང་མྗེད་པའྤྱི་སླྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་ལུ་གོ། 

༧༩ ལཥ་ཚོགཥ་གོང་འཕེལ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཥ་ཚོགཥ་ཅིག་གིཥ་ངེཥ་བདེན་གྤྱི་གྫོཥ་ཐག་ཚུ་གཅད་ནི་
དང་ ལཱ་ཤུལ་ཡར་དག་གཏང་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཐབཥ་ལམ་བཏོན་ནི། དེ་ཁར་རྒྱལ་གཞུང་དང་མྤྱི་མང་
ལུ་སྤུཥ་ཚད་མཐོ་བའྤྱི་ཞབཥ་ཏོག་བསྒྲུབ་ནི་ཚུ་གི༌དོན༌ལུ་དུཥ་རྒྱུན་རང་ཥོའྤྱི་འགན་དབང་དང་ལྫོགཥ་
གྲུབ་ཚུ་བསར་ཞྤྱིབ་འབད་ནི༌ལུ༌བརྫོན་ཤུགཥ་སྗེད་མྤྱི་ལུ་ག།ོ 

༨༠ འདྤྱིཥ་སྫོང་ལཥ་རྤྱིམ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ལཥ་ཚོགཥ་ཀྤྱི་སྤྱིད་བྱུཥ། བརྤྱི་མཐོང་། 
འགན་དབང་། ལཱ་གི་གནཥ་སྟངཥ། འཆར་གཞྤྱི། ལཥ་རྤྱིམ། གོ་གནཥ། ལཱ་འགན་དང་འགན་
ཁུར། གཡོག་གི་འགྗེལ་བཤད། འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི། དངུལ་འབྗེལ་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་གཞན་ལཥ་ཚོགཥ་ཀྤྱི་རྗེ་འདོད་ཚུ་གོམཥ་འདྤྱིཥ་ཚུད་བཅུག་ནི་ལུ་གོ། 

༨༡ གཞྤྱི་འཛིན་ལཥ་སྗེ། ཁྱད་རྤྱིག་གོང་འཕེལ་དང་ལཥ་སྗེ་གཞན་ལུ་ཁྱད་རྤྱིག་གི་རྒྱབ་སྫོར་བྤྱིན་ནིའྤྱི་
དོན་ལུ་དམྤྱིགཥ་བཥལ་ལཱ་གཡོག་གི་སྗེ་ཚན་ཅིག་བལ་ནི་ལུ་ངོཥ་འཛིན་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ཅིག་
ལུ་གོ། 

༨༢ ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་དཔྱད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབཥ་ག་དེམ་ཅིག་ལེགཥ་ཤོམ་སྗེ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་
ན་ཐག་བཅད་དེ་དབྗེ་དཔྱད༌དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ འྫོཥ་འབབ་ལྡན་པའྤྱི་སྐུགཥ་བྤྱིན་ནིའྤྱི་ལཱ་ཤུལ་གྤྱི་གྲུབ་
འབཥ་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནིའྤྱི་བ་རྤྱིམ་ལུ་གོ།   

༨༣ ལཱ་ཤུལ་དབྗེ་ཞྤྱིབ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཱ་ཤུལ་དབྗེ༌དཔྱད༌དང༌ལཥ་གཡོགཔ་ཥོ༌ཥོའྤྱི༌ལྫོགཥ་གྲུབ་
དང༌ནུཥ༌འྫོཥ༌བརག༌ཞྤྱིབ༌འབད༌ 
ནི༌གིཥ་ཆ་ར་ལུ་གོ། 

༨༤ མྤྱི་ངོ་མ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ མྤྱི་གཅིག། ཚོང་རྫོགཥ། ལཥ་འཛིན། ལཥ་ཚོགཥ། ཚོང་ལཥ། ལཥ་
སྗེ། ལཥ་ཁུངཥ། ཡན་ལག་སྗེ་ཚན། ཡང་ན་གཞན་ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་ལཥ་སྗེ། གཞུང། ཡང་ན་
སྗེར་སྗེ་གང་རུང་མ་ཚད་དེ་ཚུ་གི་རྒྱུན་འཛིན། ངོ་ཚབ་ཡང་ན་དེ༌ཚུ༌གི༌ལཥ་ཚབ་ལུ་གོ། 

༨༥ ེཥ་པ༌ཡངཥ༌ཕ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འབྲུག༌གི༌ ེཥ༌འགེལ༌ཁྤྱིམཥ༌དེབ་ནང༌བཀོད༌མྤྱི༌དང༌འད། 
༨༦ གོ་གནཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ མྤྱི་ངོ་ཅིག་གིཥ་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་འབག་ནི་བརྤྱིཥ་ཏེ་གོ་གནཥ་ཅིག་གི་

གཞྤྱི་རྗེན་སྗེ་ཕན་ལུ་གོ། 
༨༧ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ གནང༌བ༌གྲུབ༌པའྤྱི༌གོ༌གནཥ༌དང་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་

རྗེ༌རྗེ་བཞྤྱིན་གྤྱི་ལཱ་གཡོག༌གི༌དབྗེ༌ཞྤྱིབ༌དང༌ གོ༌གནཥ༌ཀྤྱི༌གནཥ༌རྤྱིམ་རྗེ་རྗེ་བཞྤྱིན་ལུ་ དེ་དང༌འད་
མམ་གྤྱི་དངུལ༌ཕོགཥ༌ཀྤྱི༌ཚད༌གཞྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་ ཞྤྱི་གཡོག་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་ལུ་གོ། 

༨༨ གོ་གནཥ་ཀྤྱི་མྤྱིང་། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ གོ་གནཥ་འདི་གི་རྒྱ་ཆེའྤྱི་ལཱ་འགན་བར་མཚན་སྟྫོན་ནི་དང་། དེ་
ལཥ་རྒྱཥ་ན་ཞྤྱི་གཡོག་གི་རྤྱིམ་པ་ནང་གོ་གནཥ་དེའྤྱི་གནཥ་རྤྱིམ་སྟྫོན་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༨༩ འགོ་མཐོང་། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འགོ་ཐོག་མཐོངམ་ཅིག་གཥལ་རྤྱི་རྤྱི་ཡོད་པའྤྱི་གནད༌དོན༌ལུ་གོ། 
༩༠ མྤྱི་ངོ་གཙོ་ཅན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་པའྤྱི་ཕན་བདེའྤྱི་ལཥ་འཆར་གྤྱི་འཐུཥ་མྤྱི་གིཥ་གལ་སྤྱིད་ཁོ་

ར་ཤི་རྐྱྗེན་བྱུང་པ་ཅིན་ཐོབ་བརྫོད་བཀོད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཁོ་རའྤྱི་རྗེན་མྤྱིའྤྱི་གཥ་ལཥ་གདམ་འཐུ་འབད་
བའྤྱི་མྤྱི་ངོ་ཅིག་ལུ་གོ། 

༩༡ སྗེར་གྤྱི་ཚོང་སྗེ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཚོང་ལཥ་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་ནང་འགྗེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་མྤྱི་ལར་དུ་མྤྱི་
མང་ཚོང་སྗེ་མྗེན་པའྤྱི་ཚོང་སྗེ་ཅིག་ལུ་གོ། 

༩༢ བཀག་དམ་ཅན་གྤྱི་མཐུན་རྐྱྗེན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཁྱྫོཥམ་གི་བཅའ་ཡིག་ནང་འགྗེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་
མྤྱི་ལུ་གོ། 

༩༣ གོ་གནཥ་ཡར་ཥེང་། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ གནཥ་རྤྱིམ་གོང་མར་འགྫོ་མྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གི་གཡོག་
རྤྱིམ་ལཥ་གོ་གནཥ་ཀྤྱི་དབྗེ་བ་གཥརཔ་དང་དེ་གི་དངུལ་ཕོགཥ་དང་བཅཥཔ་སྗེ་གོ་གནཥ་གོང་མའྤྱི་
ཥ་སྟྫོང་སུབ་མྤྱི་ཚུ་ལུ་གོ། 

༩༤ ཆོཥ་ལུགཥ་སྒྱུར་སྐུལ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ བྫོ་འདོད་མྗེད་རུང་དོན༌ཆེད༌ར༌གཞན་གྤྱི་ཆོཥ་ལུགཥ་འབད་
བཅུག་པ་དང་དད་པ་བསྗེད་བཅུག་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༩༥ མྤྱི་མང་ཚོང་སྗེ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཚོང་ལཥ་བཅའ་ཁྤྱིམཥ་ནང་འགྗེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་
དེ་རའྤྱི་བགོ་བཤའ་ཚུ་མྤྱི་མང་ལུ་བྤྱིན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་དེའྤྱི་དགོངཥ་དོན་གྤྱིཥ་དབང་ཆ་སྫོད་པའྤྱི་ཚོང་སྗེ་
ཅིག་ལུ་གོ། 

༩༦ ཞྤྱི་ལྷན་གྤྱིཥ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའྤྱི་གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་ཅན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངཥ་གནཥ་
རྤྱིམ་གྤྱི་གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་ཅན་གྤྱི་གཡོག་བཙུགཥ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་
པའྤྱི་གཙུག་ལག་ཤེཥ་ཚད་ཅན་ཚུ། ཡང་ན་དེ་བཟུམ་མའྤྱི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་འགོ་མ་བཙུགཥ་པའྤྱི་ཧྗེ་མ་ 
ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལུ་གཡོག་བཙུགཥ་འབད་མྤྱིའྤྱི་གཙུག་ལག༌ཤེཥ་ཚད་ཅན་ཚུ་ལུ་གོ།  

༩༧ སྐུ་ཚབ་གནང་སྤྱིན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ གཞུང་ཚབ་ཅིག་ལུ་ ཁོང་རའྤྱི་གོ་གནཥ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་ རང་
དང་འད་མམ་གྤྱི་སྐུ་མགྫོན་ཐུགཥ་སྫོའྤྱི་དོན་ལུ་གཏང་ནིའྤྱི་འགྫོ་ཥོང་མ་དངུལ་ལུ་གོ།  

༩༨ འཚོ་རྗེན་གོང་ཚད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ གཞུང་གིཥ་གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་ཥ་གོ་ཅིག་ནང་གི་ཟླ་རྤྱིམ་སླྫོབ་
གེར་གྫོགཥ་རམ་མ་དངུལ་གྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་ལུ་གོ། 

༩༩ བཀག་འཛིན་ཅན་གྤྱི་གཥལ་བསགཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འབྗེལ་ཡོད་ལཥ་སྗེའྤྱི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་རྐྱངམ་
གཅིག་གིཥ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནིའྤྱི་འྫོཥ་འབབ་ཡོད་པའྤྱི་སྫོང་བརར་གོ་སབཥ་ཀྤྱི་གཥལ་བསགཥ་ལུ་གོ། 

༡༠༠ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་སླྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ཥ་སྟྫོང་། ཡང་
ན་ཐོབ་ཚད། ཡང་ན་མ་དངུལ། ཡང་ན་ལཥ་འགུལ་གྤྱི་ཐོག་ལཥ་གནང་བའྤྱི་སླྫོབ་གེར་གྫོགཥ་
རམ་ལུ་གོ། 

༡༠༡ རྒྱལ་གཞུང་། ཟྗེར་མྤྱིའྤྱི་གངཥ་སུ་ཁྤྱིམཥ་བཟྫོ་ལྷན་སྗེ་དང་དང་ཁྤྱིམཥ་ལྷན་སྗེ། འཛིན་སྫོང་ལྷན་སྗེ་
ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

༡༠༢ གྫོང་གཥེབ་གཡོག་གནཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྫོང་ཁག། ཡང་ན་དྲུང་ཁག་ལྗེ་བ། རྗེད་འྫོག་དང་གཡུཥ་
སྫོ་ཚུ་བརྤྱིཥ་པའྤྱི༌ཥ་གནཥ་ཚུ་ནང་བཏང་བའྤྱི་གཡོག་གནཥ་ལུ་གོ། 

༡༠༣ སླྫོབ་གེར་གྫོགཥ་རམ་གྤྱི་ཟད་འགྫོ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ མྤྱི་ངོམ་ཅིག་གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་ཡུན་རྤྱིང་སྫོང་
བརར་མཇུག་བསྡུ་ཚུགཥ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་སྫོང་འཐུཥ། འཚོ་འཐུཥ། སྫོང་འཐུཥ་ཡང་ཆག་འཐུཥ། 
ཐོབ་སལ་ཚུ་ཧྤྱིལ་བུམ། ཡང་ན་ཕྗེད་ཀའྤྱི་ཟད་འགྫོ་གཞན་ཚུ་ལུ་གོ། 

༡༠༤ སབཥ་གཡོག། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་གི་ལཥ་གཡོག་ནང་ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་ཆ་རྐྱྗེན་ལུ་མ་
གནོདཔ་སྗེ་མྤྱི༌སྟྫོབཥ༌ལྫོགཥ༌གྲུབ༌ གོང༌འཕེལ༌གྤྱི༌དོན༌ལུ༌ཞྤྱི་གཡོག་གི་ནང་འཁོད་དང་ཕྤྱི་ཁ་ལུ་ 
གནཥ་སབཥ་ཅིག་གི༌དོན༌ལུ༌བཏང་བའྤྱི་གནཥ་ཥོར་ལུ་ག།ོ 

༡༠༥ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྤྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལུ་གོ། 
༡༠༦ གཞུང་དྲུང་ཆེན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ར་ཁྤྱིམཥ་ཆེན་མྫོའྤྱི་དགོངཥ་དོན་ཚུ་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་འབྲུག་མངའ་

བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིཥ་བསྫོ་བཞག་གནང་བའྤྱི་ལྷན་རྒྱཥ་གཞུང་ཚོགཥ་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་
འཛིན། ཡང་ན་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ལུ་གོ། 

༡༠༧ དམྤྱིགཥ་བཥལ་ལཥ་ཚན། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ དམྤྱིགཥ་བཥལ་གྤྱི་ལཥ་སྗེའྤྱི་ལཥ༌གཡོགཔ། དཔེར༌ན། 
སླྫོབ་སྟྫོན་པ་དང་དྲུང་འཚོ་ལ་ཥོགཥ་པ་ལུ་གོ། 

༡༠༨ རྤྱིག་རལ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ གོ་གནཥ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་གནང་ཡོད་པའྤྱི་ལཱ་དང་ལཱ་འགན། འགན་ཁུར་
ཚུ་འབག་ནིའྤྱི་ ལཥ་གཡོག༌པ་ཅིག་གི༌ལྫོགཥ་གྲུབ་ལུ་གོ། 

༡༠༩ ལཥ་གཡོག་པའྤྱི་བཀོད་རྤྱིཥ་དང་གངཥ་འབོར། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཥ་སྗེའྤྱི་ནང་ལུ་ མཐུན་འབྗེལ་
དང་འགན་ཁུར། འགན་འཁྤྱི་ཚུ་བརྤྱིཥ་པའྤྱི་གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་གཡོག་གནཥ་ཚུ་ལུ་གོ། 

༡༡༠ འབོད་བཀུག། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཁྤྱིམཥ་ཁང་ཡང་ན་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་འདུན་ཥར་འབོད་བཀུག་འབད་མྤྱི་འདི་
དང་འགལ་ཏེ་མ་བཅར་བའྤྱི་རྤྱིགཥ་ལུ་ེཥ་ཁྤྱིམཥ་ཕོག་པའྤྱི་ཡིག་ཐོག་བཀའ་ཤོག་ལུ་གོ། 

༡༡༡ འབོད་བཀུག་བཀའ་ཤོག། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འཛོམཥ་དཔང་ཅིག་ལུ་ཆེད་མངག་གི་ཡིག་ཆ་དང་། ཡང་
ན་ཅ་ཆཥ་ཚུ་འབག་སྟྗེ་བཅར་དགོ་པའྤྱི་བཀའ་རྒྱ་ལུ་གོ། 
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༡༡༢ ལ་བཀོདཔ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ལཥ་སྗེའྤྱི་ནང་ལུ་ལཥ་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ ལཱ་གི་བསླབ་སྟྫོན་མང་ཤོཥ་
ལེན་ཥ་དང་ ཐད་ཀར་དུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཥའྤྱི་ལག་གི་འགོ་དཔོན་ལུ་གོ།  

༡༡༣ ར༌བསྐྲད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོག་ནང་ལཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་མྗེད༌པར༌བཏོན་བཏང་བ། ཨིན་
རུང་ཁོ་རའྤྱི་འཚོ་རྗེན་མ་དངུལ་དང་སྗེ་ཚན་ེན་བཅོལ་མ་དངུལ་གྤྱི་དོན་ལུ་བཏོགཥ་པའྤྱི་རྤྱིགཥ་སྗེད་
དང་སྦྲགཥ་ཏེ་འཐོབ་ནི་དང་ གཡུཥ་ལོག་འགྲུལ་འཐུཥ་ཡང་འཐོབ་ནི་ལུ་གོ།  

༡༡༤ ཐ་དམ་ཚིག། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཡིད་ཆེཥ༌དང༌བྫོ༌གཏད། ངེཥ༌ཤེཥ༌དང༌ཁ་ཞྗེ་གིཥ་མྗེད། ཡ་རབཥ་
སྫོད་བཟང་གི་འགན་ཁུར་ལུ་གོ། 

༡༡༥ བཅའ་ཡིག། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ འབྲུག་གི་ཞྤྱི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ལུ་
གོ། 

༡༡༦ ཁྤྱིམཥ་འཐུཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ བཙོན་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་ཚབ་ལུ་ འཐུཥ་སྫོད་མྤྱི། ཡང་ན་དངུལ་འབྗེལ་གྤྱི་
ེཥ་བ་སྫོད་མྤྱི་ལུ་གོ།  

༡༡༧ གནཥ་ཥརོ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིཥ་ གནཥ་རྤྱིམ་འད་མམ་ནང་ལུ་ ཥ་གནཥ་
གཅིག་ལཥ་གཅིག་ནང་། ཡང་ན་ལཥ་སྗེ་གཅིག་ལཥ་གཅིག་ནང་། ཡང་ན་ལཱ་འགན་གཅིག་ལཥ་
གཅིག་ནང་ལུ་འགྫོ་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༡༡༨ བརྒྱུད་འགྲུལ་སྒུག་སྫོད། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཕྤྱི་རྒྱལ་གྤྱི་སྫོང་བརར། ཡང་ན་གཞུང་འབྗེལ་ལ་སྫོར་ལུ་
འགྫོ་བའྤྱི་སབཥ་ཥ་གནཥ། ཡང་ན་གནམ་ཐང་ནང་ལུ་ཉུང་ཤོཥ་དུཥ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ཚུན་
བསྒུགཥ་སྫོད་ནི་ལུ་གོ། 

༡༡༩ འགྲུལ་འཐུཥ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་གཞུང་དོན་ལ་སྫོར་ལུ་འགྫོ་
བའྤྱི་སབཥ་འགྫོ་འགྲུལ་འབད་བའྤྱི་འགྫོ་ཥོང་གི་རྒུད་འཐུཥ་སྗེ་སྫོད་མྤྱི་ལུ་གོ། 

༡༢༠ ར་བ་གསུམ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རྒྱལཔོ་དང་རྒྱལ་ཁབ། མྤྱི་ཥེར་གསུམ་ལུ་གོ།  
༡༢༡ ཥ་སྟྫོང་། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ གནང་བ་གྲུབ་པའྤྱི་གོ་གནཥ་ནང་ ད་ལྫོ༌གཡོག་གི་ཥ་སྟྫོང་སྗེ༌ཡོད༌མྤྱི༌ལུ་གོ། 
༡༢༢ བྫོ་འདོད་དགོངཥ་ཞུ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ རང་གིཥ་དང་འདོད་ཀྤྱི་ཐོག་ལཥ་དགོངཥ་ཞུའྤྱི་ཁེ་ཕན་དང་

གཅིག་ཁར་དགོངཥ་ཞུ་འབད་མྤྱི་ལུ་གོ། 
༡༢༣ ལཱ་གཡོག་ལཥ་སྗེ། ཟྗེར་མྤྱི་འདི་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་འདི་གིཥ་ལཱ་འབད་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་ལཥ་སྗེ་ལུ་ག།ོ 
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རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 
ཐིམ་ཕུག། 

འགྲེམ་སྒྲོམ་ ༡༢༢ ། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ ༣༢༢༦༦༣ / ༣༢༥༢༢༦ / ༣༢༥༢༢༧ ། 

པར་འཕྲིན་ ༣༢༢༩༩༢ ། 
གློག་འཕྲིན་ ddc@dzongkha.gov.bt 
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